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São Paulo – SP, 19 de abril de 2021.

Ref.:

RESUIMO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2021

Prezados Senhores(as),

A VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA., com sede na capital do Estado de São Paulo, na
Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 11º Andar, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º
03.384.738/0001-98 (“Administradora”) na qualidade de administradora do BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ/ME sob nº 15.394.563/0001-89 (“Fundo”), vêm,
pela presente, enviar a V.Sa. o resumo da Assembleia Geral Extraordinária do Fundo (“Assembleia”) realizada por
meio de consulta formal e manifestação de voto eletrônico, dado o atual cenário mundial de saúde devido à
pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19), no dia 19 de abril de 2021, às 11h00min, conforme segue:

DELIBERAÇÕES:

As deliberações foram aprovadas pelos Cotistas, conforme percentual descrito em cada matéria:

(i) Foi aprovado pelos Cotistas presentes, representando 36,73% (trinta e seis inteiros e setenta e três
centésimos por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo como votos favoráveis, havendo 7,63% (sete inteiros
e sessenta e três centésimos por cento) de votos contrários e 0,05% (cinco centésimos por cento) de
abstenção, a amortização em até 16 (dezesseis) dias corridos da data da Assembleia, de R$ 175,00 (cento
e setenta e cinco reais) por Cota, ou seja, um total de R$ 18.809.175,00 (dezoito milhões e oitocentos e
nove mil e cento e setenta e cinco reais), via utilização de recursos hoje detidos em aplicações financeiras
e Cotas de fundo imobiliário detidos pelo Fundo, cujos recursos serão transferidos para as contas dos
Cotistas em 05 de maio de 2021; e

(ii) Em observância ao Artigo 69, parágrafo único da Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014,
conforme alterada, o pagamento, pelo Fundo, dos custos incorridos com a convocação da Assembleia foi
aprovado pelos Cotistas presentes, representando 36,79% (trinta e seis inteiros e setenta e nove
centésimos por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo como votos favoráveis, havendo 7,50% (sete inteiros
e cinquenta centésimos por cento) de votos contrários e 0,12% (doze centésimos por cento) de abstenções.
ATENÇÃO: Considerando a deliberação “i”, acima, os investidores terão o prazo de até 06 (seis) dias corridos,
contados do envio do resumo das deliberações da presente Assembleia, ou seja, até 25 de abril de 2021, para
enviar à área de RI da Administradora (RI-VAM@bv.com.br), através do seu e-mail cadastrado junto à
Administradora ou à B3, conforme o caso, a comprovação do custo de aquisição de sua(s) Cota(s), através de notas
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de corretagem, negociação ou outro documento oficial. Caso não seja possível o envio de tais comprovantes, o
Cotista deverá encaminhar a declaração constante no “Anexo 2” à carta de convocação desta Assembleia
devidamente preenchida no mesmo prazo máximo acima indicado. Caso o Cotista não encaminhe os documentos
solicitados ou a declaração mencionada para tal comprovação, o custo de aquisição de sua(s) Cota(s) será
considerado pela Administradora como zero para fins de cálculo do Imposto de Renda incidente na amortização.
Terão direito à amortização os Cotistas que possuem Cotas do Fundo na presente data.

Os Cotistas poderão consultar o resumo da assembleia no site da Administradora (https://www.bv.com.br); clicando
em “Asset”, “Fundos de Investimento”, “Fundos Alternativos”, e por fim, localizar na relação de fundos o “FII BB
RENDA DE PAPEIS”).

Atenciosamente,
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA.
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