FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
GWI CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS
CNPJ/MF N.º 11.091.198/0001-82
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2012.

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 de março de 2012, às 10:00 horas, na sede da
Administradora, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Av. Paulista, nº 1.374, 16º
andar.
2. CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de correspondência encaminhada a cada cotista, nos
termos do Art. 32, §3º, do Regulamento do Fundo.
3. PRESENÇAS: Presentes os cotistas que representam 0,115751% (zero vírgula um um cinco
sete cinco um por cento) do total das cotas do Fundo de Investimento Imobiliário – FII GWI
Condomínios Logísticos (“Fundo”). Presentes, ainda, os representantes da Administradora do
Fundo.
4. MESA: Presidente: Gustavo Ragonezi Alves; Secretário: Vinicius Vendrami Malucelli
5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a contratação de serviços para instalação de telhas sobre
cobertura existente no Bloco A do Condomínio Logístico localizado à Rua Estrela d’Oeste, nº
124, Vila Barros - Guarulhos, município de São Paulo, imóvel objeto do Fundo, incluindo
material, mão de obra, equipamento e gerenciamento, conforme recomendação da consultora de
investimentos do Fundo, GWI Empreendimentos Imobiliários S.A.
6. DELIBERAÇÕES: Aberta a assembleia, após a discussão da matéria constante da Ordem do
Dia, os cotistas deliberaram, por unanimidade de votos, aprovar a contratação de serviços para
instalação de telhas sobre cobertura existente no Bloco A, do Condomínio Logístico localizado à
Rua Estrela d’Oeste, nº 124, Vila Barros - Guarulhos, município de São Paulo, imóvel objeto do
Fundo. Referidos serviços abrangem a aquisição do material necessário, mão de obra e
equipamento a serem utilizados, bem como gerenciamento da obra, conforme orçamento e
recomendação da consultora de investimentos do Fundo, apresentados aos cotistas durante a
Assembleia e que ficam arquivados na sede da Administradora.

7. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, foi a
mesma lida e aprovada por todos os presentes que, achando-a conforme, autorizaram sua
publicação com omissão de assinaturas.
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 27 de março de 2012.
Mesa:
___________________________

___________________________
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