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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SIA CORPORATE 
CNPJ/MF Nº - 17.311.079/0001-74 

 
 

SUMÁRIO DAS DECISÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 
 
 
1. DATA, HORA E LOCAL: Assembleia iniciada e finalizada aos 25 dias de maio de 2022, às 

15:00 horas de forma não presencial, por meio de áudio e videoconferência, no 
Microsoft Teams, convocada pelo Administrador do FUNDO DE INVESTIMENTO 
IMOBILIÁRIO - FII SIA CORPORATE (“Fundo”), a BRB - Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.850.686/0001-69, no ST SAUN 
Quadra 5 Lote C, Bloco C, Ed. CNC, 2º andar, Brasília/DF, para deliberação da seguinte 
pauta: 
 
1. Deliberar, nos termos do art. 10.1, (h) do Regulamento do Fundo, sobre a 
substituição da BRB DTVM como atual gestora do Fundo, para uma das empresas 
listadas abaixo, a fim de assumir os serviços de Gestão dos ativos do Fundo. 
a. GENIAL GESTÃO LTDA, inscrita no CNPJ 22.119.959/0001-83. 
b. GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 15.403.817/0001-88. 

 
2. Deliberar sobre a alteração do regulamento do Fundo para refletir (a) a substituição 
do prestador de serviço de Gestão dos ativos do Fundo, conforme item 1 desta pauta; e 
(b) as alterações na redação de alguns dispositivos do Regulamento, conforme arquivo 
De Para (Anexo V) anexo a esta convocação. 
  

2. CONSIDERAÇÕES: Iniciando à Assembleia, foi realizada a confirmação dos presentes, 
que totalizou 73,63% das cotas emitidas. 

 
2.1. Após apuração dos votos encaminhados, verificou-se que o item “1a” teve 

aprovação de 44,42% dos votos válidos e o item “1b” teve aprovação de 
43,01% dos votos válidos. Considerando que não houve aprovação de mais da 
metade dos votos válidos, conforme determina a Instrução CVM 472 e o 
Regulamento do Fundo, a deliberação sobre a substituição do Gestor não obteve 
êxito. 
 

2.2. Após apuração dos votos encaminhados, verificou-se que o item 2 foi aprovado 
por unanimidade, portanto o Regulamento do Fundo será alterado sem 
considerar a substituição do gestor que não teve quórum necessário para 
deliberação. 

 
Demais informações constarão na Ata a ser elaborada. 
 

 
Brasília, 25 de maio de 2022. 

 
BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A 

Administrador 


