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Como exercer o seu voto: 

Data limite para exercer o seu voto: 17 de outubro de 2009 

Correio: para encaminhar seu voto por correio, favor preencher e assinar o formulário abaixo 

e utilizar o envelope selado que acompanha esta correspondência. 

Fax: para encaminhar o seu voto por fax, favor preencher e assinar o formulário abaixo e 

enviar para (11) 2107-6699.  

Email: para encaminhar seu voto por e-mail, favor entrar em contato com um de nossos 

analistas pelo telefone (11) 2107-6600 para cadastrar seu endereço eletrônico. 

 

Decisão a ser tomada pelo quotista do Fundo de Investimento Imobiliário Shopping 

Pátio Higienópolis: 

( ) SIM, aprovar a 6ª emissão de Quotas do Fundo e promover as respectivas 

alterações no Regulamento do Fundo, nos termos apresentados na Consulta Formalizada n.° 

01/2009. 

( ) NÃO aprovar a 6ª emissão de quotas e as alterações no Regulamento. 

 

Nome/Denominação do Quotista: 
 

Telefone/Fax: 
 

Endereço: 
 

Bairro: 
 

CEP: 
 

Cidade/UF: 
 

Cédula de Identidade: 
 

Órgão Emissor: 
 

CPF/CNPJ: 
 

Representante Legal/Procurador (se for o caso, anexar instrumento de 
delegação de poderes): 
 

Telefone/Fax: 
 

Cédula de Identidade: 
 

Órgão Emissor: CPF: 
 

E-mail: 
 

 

O quotista do FII Shopping Pátio Higienópolis acima 
identificado, reconhece, declara e afirma, de forma 
irrevogável e irretratável, para todos os fins de 
direito, que manifesta sua vontade com relação à 
Consulta Formalizada n.° 01/2009, nos termos desta 
Carta Resposta. 
O quotista declara ainda que obteve acesso à todo 
conteúdo do Material de Suporte, tendo lido todo o 
seu teor e manifesta, neste ato, ciência de todas as 
suas disposições e condições. 

Local e Data:  
 
 
_______________________________ 
 
 
 
_______________________________ 
  Quotista ou seu representante legal 


