Comunicação de Convocatória de Assembleia Geral

Informamos os Participantes do fundo “Retail Properties – Fundo Especial
de Investimento Imobiliário Fechado” que foi convocada reunião da Assembleia
Geral de Participantes, a realizar-se no dia 15 de fevereiro, com a seguinte ordem
de trabalhos:

PONTO UM. Discussão e deliberação sobre uma proposta de realização
de um aumento do Capital do Fundo a realizar até 30 de junho de 2022, através
da emissão de um mínimo de 263.000 e de um máximo de 526.000 de novas
Unidades de Participação, cujo valor de subscrição unitário será fixado, nos
termos legais, no intervalo entre o valor correspondente ao valor da unidade
participação do dia útil anterior à data da liquidação financeira do aumento de
capital e o valor da última cotação verificada no período de subscrição definido
nos documentos da operação.
PONTO DOIS. Discussão e deliberação sobre a proposta de criação de
uma Comissão de Subscrição, e o seu respetivo valor, nos aumentos de capital do
Fundo a favor da(s) entidade(s) comercializadora(s), aplicável apenas aos novos
Participantes.
PONTO TRÊS. Discussão e deliberação sobre a proposta de reserva da
primeira semana, do período de subscrição do supramencionado aumento de
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capital, aos detentores das unidades de participação do Fundo à data de início da
oferta, com isenção de Comissão de Subscrição.
PONTO QUATRO. Discussão e Deliberação sobre a Proposta de
alteração das regras de designação dos elementos do Comité Consultivo, previsto
no Ponto 9.2 do Capítulo VI do Regulamento de Gestão, permitindo, por cada
25,00% das unidades de participação, a designação, a cada participante ou grupo
de participantes, de um elemento para o Comité.
PONTO CINCO. Outros assuntos de interesse.

A convocatória foi endereçada a todos os participantes e está disponível na
sede da Carregosa SGOIC para consulta pelos mesmos.

Porto, 28 de janeiro de 2022
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