
 

 

Ata da Assembleia Geral Anual de Cotistas do 

AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII 

CNPJ/ME nº 35.765.826/0001-26 

Isin: BRAIECCTF009 

Ticker: AIEC11 

(“Fundo”) 

.................................................................................................................................................... 

 

 

1. Data, Horário e Local 
 

Assembleia anual realizada em 10 de maio de 2021, às 14h00 (quatorze horas), na sede da Modal 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de administradora fiduciária 

do Fundo (“Administradora”), localizada na Praia do Botafogo, nº 501, Torre Pão de Açúcar, 5º 

andar - parte, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ (“AGO”). 

 

2. Convocação 
 

Convocação realizada em 09 de abril de 2021, por meio de carta consulta formal, devidamente 
encaminhada aos cotistas do Fundo (“Cotistas” e “Consulta Formal”, respectivamente). 
 
3. Mesa 
 

Presidente: Mariana de Lima Cortez 

Secretária: Moema Lippel Giovanella 

 

4. Apuração de votos 
 

Apuração de votos válidos enviados pelos Cotistas representando 4,15% (quatro inteiros e 

quinze centésimos por cento) de cotas do Fundo em circulação, os quais se manifestaram por 

meio do envio de manifestação de votos eletrônicos, arquivados na sede da Administradora. 

 

Estiveram presentes à reunião os representantes da Administradora e do Gestor do Fundo. 

 

5. Ordem do Dia 
 

Deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras anuais consolidadas e auditadas do 

Fundo, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 (“Demonstrações 

Financeiras”), conforme Anexo I a ata da AGO, devidamente arquivada na sede da 

Administradora. 

 
6. Deliberações 

 

6.1 Após análise do resultado da Consulta Formal e observado o quórum mínimo à aprovação, 



 

 

de maioria simples das cotas com votos enviados, conforme previsto no Artigo 15.4 do 
regulamento do Fundo, constatou-se que os cotistas detentores de 4,15% (quatro inteiros 
e quinze centésimos por cento) de cotas do Fundo em circulação aprovaram as 
Demonstrações Financeiras; e 

 

6.2 Os cotistas autorizaram a Administradora e o Gestor, conforme aplicável, a tomar todas as 
medidas necessárias para cumprir com as decisões dos Cotistas tomadas nesta AGO. 

 

7. Encerramento 
 

Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada, a ata lida, achada em ordem, 

aprovada e assinada por todos os cotistas do Fundo e membros da mesa. 

 

 

Versão certidão confere com a original 
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Mariana de Lima Cortez 

Presidente  
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Moema Lippel Giovanella 

Secretária 
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MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

 


