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São Paulo, 25 de Setembro de 2018. 

 

 

 

Convidamos os senhores cotistas deste FUNDO a participarem da Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária, a ser realizada em 26/10/2018, às 09h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400 – Itaim Bibi 

– São Paulo/SP, para deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer 

dos Auditores Independentes, relativos aos exercícios sociais encerrados em 30/06/2017 e 

30/06/2018. Os respectivos documentos já encontram-se disponíveis para consulta no site 

www.intrag.com.br > FUNDOS > Kinea II Real Estate Equity FII > Documentos > Demonstrações. 

 

VOTO ELETRÔNICO: Nesta Assembleia será permitido votar por meio de correspondência eletrônica. Para tanto, será 

necessário que os cotistas reenviem esta correspondência, preenchida e assinada nos campos abaixo, através do e-

mail assembleiadefundos@itau-unibanco.com.br, até às 15 horas do dia 26/10/2018. Quando o cotista for pessoa 

jurídica, independentemente se haverá voto eletrônico ou presencial, deverão ser entregues ao presidente da 

Assembleia os documentos (cópia do estatuto/contrato social e procuração) que outorguem poderes à pessoa física 

que vier votar ou a assinar o voto eletrônico. 

 

FORMALIZAÇÃO DO VOTO ELETRÔNICO: 

(   ) Aprovo  

(   ) Reprovo  

 

Nome Completo:________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do cotista: ___________________________________________Data: ____________________ 

 

Atenciosamente, 

INTRAG DTVM LTDA. 

Administradora do Fundo 
 
Dúvidas, reclamações e sugestões, fale com o seu Distribuidor. Para informações adicionais sobre a presente Convocação ou sobre 

o FUNDO entre em contato com o ADMINISTRADOR através do endereço de e-mail produtosestruturados@itau-unibanco.com.br, 

ou pelo website www.intrag.com.br, no link o “Contato”. Se necessário, utilize o SAC Itaú Unibanco S.A. 0800 728 0728, todos os dias, 

24h. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú Unibanco S.A. 

0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, 

disponível 24h todos os dias. 
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