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São Paulo, 30 de julho de 2013. 

 

Ref.: CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO 

SHOPPING INDAIATUBA 

 

Prezados Senhores, 

 

A VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA., na qualidade de administrador dos fundos de 

investimento abaixo relacionados, vem, pela presente, convocar V.Sa. para reunir-se em Assembléia Geral, na Av. 

das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 10º andar, no próximo dia 20 de agosto de 2013, para deliberar, nos 

horários abaixo indicados, sobre os assuntos constantes abaixo. 

 

Não se registrando a presença de condôminos que representem o número mínimo para instalação da Assembléia 

Geral, fica V.Sa. desde já convocada para segunda e última convocação no mesmo dia e local, vinte minutos após 

o horário da primeira convocação. 

  

Os cotistas poderão examinar, na sede do Administrador, os documentos pertinentes às propostas a serem 

submetidas à apreciação nas Assembléias. 

 

Quaisquer dúvidas pertinentes ao Fundo e/ou a esta convocação poderão ser esclarecidas pelo e-mail: 

vwmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br ou pelo telefone: (11) 5171-5359. 

 
 
Fundo de Investimento 
Imobiliário Polo Shopping 
Indaiatuba  
 
CNPJ/MF nº 
14.721.889/0001-00 
 

 
- Aprovar alterações no Regulamento do Fundo, a fim de 
contemplar as solicitações feitas pela BM&F Bovespa S.A. – 
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros referentes ao 
pedido de registro do Fundo no mercado de bolsa, 
constantes no Ofício BM&FBOVESPA GAF 097/13 de 
31/05/2013. 
 

 
às 10:00 horas 
em 1ª convocação 
às 10:20 horas 
em 2ª convocação 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA.  
 


