São Paulo, 28 de outubro de 2016.

REF.: RESUMO DE DELIBERAÇÕES

Prezado(a) Cotista,

Vimos pela presente informar as deliberações tomadas na Assembleia Geral de Cotistas do JS REAL ESTATE
MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.371.132/000171(“FUNDO”), realizada na sede social do Administrador, em 28 de outubro de 2016, às 9 horas, conforme segue:

- Foram aprovadas pela unanimidade de votos válidos dos presentes, porém não atingido o percentual de 25%
(vinte e cinco por cento) das cotas emitidas do Fundo, sem reservas, as seguintes deliberações: (i) a manutenção
do percentual de remuneração do Administrador em 1,00% (um por cento) ao ano, o qual incidirá sobre o valor do
patrimônio líquido contábil do Fundo, inclusive na situação em que as cotas do Fundo tenham integrado, no mês de
referência, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em
índices de mercado; e (ii) previsão de que a Assembleia Geral de Cotistas que vir a eleger representantes dos
cotistas eleja no máximo 01 (um) representante dos cotistas, por um prazo de mandato a se encerrar em cada
assembleia geral de cotistas que deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras do Fundo.

Informamos que devido ao fato de não ter sido atingido o quórum de deliberação necessário para a implementação
das alterações ao Regulamento, serão mantidas as disposições atualmente vigentes, o que inclui, a manutenção da
Taxa de Administração. Informamos, ainda, que a CVM será notificada sobre o resultado da Assembleia, para que
se manifeste sobre o procedimento a ser adotado pelo Administrador.

Ressaltamos, por fim, que os documentos pertinentes à Assembleia encontram-se à disposição de V.Sa. na sede
social do Administrador, bem como no site do Administrador no endereço http://www.safraasset.com.br.

São Paulo, 28 de outubro de 2016.

BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador
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