PROFILE
Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo, S.A.

Cancelamento da realização da Assembleia de Participantes do IMOPREDIAL –
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO de dia 18 de Março de 2020

O Conselho de Administração da PROFILE – SOCIEDADE GESTORA DE
ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A., (doravante “Entidade
Gestora” ou “Profile”), na qualidade de entidade gestora do IMOPREDIAL –
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO (doravante “IMOPREDIAL”
ou “Fundo”), vem pela presente comunicar que tendo em conta:
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a. O actual estado de emergência em matéria de saúde pública (pandemia)
decretado pela Organização Mundial de Saúde, em razão da
propagação de infecções do aparelho respiratório de origem viral,
causadas pelo agente Coronavírus (SARS-Cov-2 e Covid- 19);
b. As recomendações daquela organização, o teor do Despacho 2836A/2020, de 2.3.2020, dos Gabinetes das Ministras da Modernização do
Estado e da Administração Pública, do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social e da Saúde, as orientações da Direcção Geral da Saúde
(DGS), especialmente a Orientação 6/2020, de 26.2.2020; e
c. Os comunicados emitidos pelo Governo relativos às orientações para
prevenir a propagação do Covid-19;
d. A necessidade de garantir a saúde dos participantes e dos colaboradores
da Profile que participariam na Assembleia de Participantes num espaço
fechado;
e. A recusa do Hotel Novotel Lisboa - local para o qual foi marcada a
Assembleia de Participantes - em realizar a mesma, fruto da necessidade
de prevenção da propagação do Covid – 19; e
f.

A avaliação dos riscos efectuada pelo Conselho de Administração da
Profile em 13 de Março de 2020.

Por todas as razões supra referidas, foi deliberado que a Assembleia de Participantes
do IMOPREDIAL que se realizaria no próximo dia 18 de Março de 2020 será
cancelada, face à inexistência de condições de segurança para a sua correcta
realização.

Mais se informa que o Conselho de Administração da Profile irá convocar um nova
Assembleia de Participantes, com a mesma ordem de trabalhos, para nova data em
que estime estarem reunidas as condições necessárias para o efeito.
Por fim informamos que os participantes serão convocados através de Carta
Registada com aviso de recepção para a nova Assembleia de Participantes.
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