
 
 

TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII  

CNPJ/MF N. º 15.006.267/0001-63 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRADORA REFERIDA A ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO 

DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2019  

 

Prezado Sr. Cotista, 

 

A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira, com sede na Cidade e 

Estado do Rio de Janeiro, localizada à Praia de Botafogo, 501, 5º Andar (Parte), Torre Corcovado, Botafogo, 

CEP 22250-040, Brasil, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente credenciada na 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório 

CVM nº 8.695, de 20 de março de 2006, na qualidade de instituição administradora (“Administradora”) do 

TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (“Fundo”), 

convocou, em 18 de janeiro de 2019, os senhores cotistas a participarem da Assembleia Geral Extraordinária 

de Cotistas, a ser realizada no dia 04 de fevereiro de 2019, às 14:30h, na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477 – 14º andar, a fim de examinar e votar as seguintes 

matérias constantes da ordem do dia: 

 

1 – Aprovar a amortização de cotas do Fundo no valor bruto total de R$ 20.004.936,12 (vinte milhões, quatro 

mil, novecentos e trinta e seis reais e doze centavos). Este valor é referente à venda da totalidade do imóvel 

GT Plaza pelo valor de R$ 21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos mil reais), conforme divulgado 

no Fato Relevante datado de 20 de dezembro de 2018, liquido das despesas com a venda.  

 

PROPOSTA DA ADMINISTRADORA: 

 

A Administradora propõe a aceitação do item 1 da pauta do dia dado que a mesma está em linha com o 

interesse dos cotistas, que deliberaram a venda do ativo na assembleia geral extraordinária do dia 13 de 

novembro de 2018, e que a Gestora do Fundo não possui nenhum ativo-alvo em vista para aquisição. 

 

Informações Gerais: 

 

Os Srs. Cotistas ou seus representantes deverão apresentar seus documentos de identificaçãoi e/ou prova de 

representaçãoii, bem como assinar o Livro de Presença de Cotistas. 

A Administradora informa, ainda, que disponibilizou nessa data, no site da Administradora, um modelo de 

procuração para representação e voto na Assembleia. Após preenchida e devidamente assinada com 

reconhecimento de firma ou anexa a um documento de identificação para abono, a procuração deverá ser 

encaminhada para o seguinte e-mail: 

SH-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com 

A Assembleia Geral de Cotistas se instalará com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do 

Art. 19 da Instrução CVM 472 c/c o Art. 70 da Instrução CVM n.º 555, de 17 de dezembro de 2014. As 
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deliberações tomadas em assembleia geral extraordinária deverão ser tomadas por maioria de votos dos 

cotistas presentes. 

 

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM  

Administradora do  

TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII  

 

 

(Favor encaminhar dúvidas ou solicitação para o e-mail sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com 

 

i No caso de Pessoa Física - documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH).  

No caso de Pessoa Jurídica (i) Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária 

outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); (ii) Documento de identificação com foto do(s) 

representante(s) legal(is);  

No caso de Fundos de Investimento: (i) Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu 

administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); 

(ii) Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). 

 
ii Caso o Cotista seja representado, o procurador deverá estar munido de procuração, lavrada há menos de 1 (um) ano, com poderes 

específicos para prática do ato.  
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