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São Paulo, 18 de fevereiro de 2016. 
 

 
Ref.: Convocação para Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo de 
Investimento Imobiliário – FII Eldorado 
 
Prezado Sr. Cotista, 
 
A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (“Administradora”), na qualidade de 
Administradora do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Eldorado, inscrito no CNPJ/MF 
sob n.º 13.022.994/0001-99 (“Fundo”), nos termos do Parágrafo Primeiro do Art. 26 do 
Regulamento do Fundo e do Parágrafo Primeiro do Art. 19 da Instrução CVM n.º 472, de 31 
de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”), vem, por meio desta, em 
observância à solicitação realizada por grupo de Cotistas detentores de mais de 5% das cotas 
do Fundo, convocar V.Sa. a participar da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, a ser 
realizada no dia 01 de março de 2016, às 11h, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477 – 14º andar, a qual possuirá a seguinte ordem do 
dia:  
 
(i) Substituição da Administradora do Fundo pela Rio Bravo Investimentos – 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira 
autorizada pela CVM a administrar fundos de investimento e carteiras de valores 
mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 6.044, expedido em 13 de julho de 2000, 
com sede na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 
04551-065 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 72.600.026/0001-81 (“Novo 
Administrador”); 

(ii) Definição da data de transferência do Fundo ao Novo Administrador, bem como dos 
procedimentos operacionais para a efetivação desta transferência;  

(iii) Substituição dos atuais prestadores de serviços de custódia, controladoria, distribuição 
das cotas do Fundo; 

(iv) Inclusão do Novo Administrador no Regulamento do Fundo, retirando as menções à 
Administradora, seus meios de contato e endereço;  

(v) Alteração da remuneração total paga pelo Fundo pelos serviços de administração 
fiduciária e gestão da carteira do Fundo, nos termos do Art. 44 do Regulamento e de 
acordo com o Anexo I previsto na presente convocação;  

(vi) Alteração e Consolidação do texto do Regulamento, em decorrência das deliberações 
acima e, também, para contemplar as demais adequações redacionais necessárias aos 
padrões do Novo Administrador; e 

(vii) Em observância ao art. 26, § 2º, do Regulamento, deliberar sobre a necessidade ou não 
de reembolso pelos requerentes ao Fundo dos custos incorridos com a presente 
convocação.  
 

 
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 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. 
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Atenciosamente, 
 
 
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM  
Administradora do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Eldorado 
 

                                           
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 com 
firma reconhecida); (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, com firma reconhecida pelo cotista outorgante.  



ANEXO I - Convocação para Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do 

Fundo de Investimento Imobiliário – FII Eldorado 

 

A RIO BRAVO INVESTIMENTOS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira autorizada pela CVM a 

administrar fundos de investimento e carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato 

Declaratório nº 6.044, expedido em 13 de julho de 2000, com sede na Avenida Chedid 

Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065 e inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 72.600.026/0001-81 (“Rio Bravo”), vem, por meio deste instrumento, 

apresentar a seguinte proposta para a nova taxa de administração prevista no artigo no 

artigo 44 do regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Eldorado 

(“Fundo”): 

 

(i) Taxa de administração no valor mensal de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 

reais), anualmente atualizado pela variação do IGP-M (Índice Geral de 

Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – 

FGV; e 

 

(ii) Além da taxa de administração, será devido pelo Fundo ainda o valor 

aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondente ao valor dos 

serviços de escrituração das cotas do Fundo, que deve estar incluído na 

remuneração da Rio Bravo, mas será pago a terceiros, nos termos dos artigos 

14  e 55, §2 do regulamento do Fundo. 

 

 

RIO BRAVO INVESTIMENTOS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 


