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SUMÁRIO DAS DECISÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020 

 

MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade com sede no 

município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, bloco 1, sala 

501, inscrita no CNPJ sob o nº 05.389.174/0001-01, (”Administradora”), na qualidade de 

instituição administradora do AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE 

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ sob nº 35.765.826/0001-26, serve-se da 

presente para apresentar um sumário das decisões tomadas na Assembleia Geral Extraordinária 

do Fundo realizada nesta data (“Assembleia”). 

A Assembleia foi realizada de forma virtual, por meio de videoconferência, com parte dos 

cotistas do Fundo manifestando seu voto mediante comunicação eletrônica dirigida à 

Administradora previamente, nos termos da convocação da Assembleia. 

Em relação à ordem do dia, foi aprovada por maioria dos cotistas votantes a aquisição pelo 

Fundo de 20.020.184 quotas da Autonomy Investimentos Ltda., sociedade inscrita no CNPJ sob 

o nº 07.689.403/0001‐39, correspondentes a 100% do capital social da SPE AI Ltda, conforme 

melhor descrito na convocação da Assembleia e para os fins do artigo 34 da instrução nº 472 da 

Comissão de Valores Mobiliários. 

Os votos proferidos representaram os seguintes percentuais em relação ao total da base votante 

do Fundo: 36,97% (trinta e seis inteiros e noventa e sete centésimos por cento) de votos 

favoráveis, 0,83% (oitenta e três centésimos por cento) de abstenções e 2,15% (dois inteiros e 

quinze centésimos por cento) de votos contrários. 

Os cotistas regularmente impedidos de votar não exerceram seus respectivos direitos de voto e 

não foram considerados. 

A ata da Assembleia será disponibilizada juntamente com os documentos de apoio e suporte à 

Assembleia no sistema integrado da Comissão de Valores Mobiliários e B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 

Balcão (Fundos.Net), bem como no website da Administradora. 

 

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2020. 

 

MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 


