BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO – FII - CNPJ/MF no 20.216.935/0001-17
“BCIA11”
CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
BANCO BRADESCO S.A, com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo Cidade
de Deus, s/no, Vila Yara, CEP 06029-900, na qualidade de Administrador do BRADESCO
CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO - FII (respectivamente, “Administrador” e “Fundo”), em conformidade com o item
9.1., XI do Regulamento do Fundo (“Regulamento”), vem convocar os Cotistas para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 16 horas, do dia 16 de maio de 2018, no Núcleo
Cidade de Deus, s/nº, Prédio Amarelo, 1º andar, Vila Yara, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo
(“Assembleia”), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:
1. (Aprovar/Reprovar) a aquisição, ratificando a manutenção, pelo Fundo, das Letras de Crédito
Imobiliário (“LCI”) de emissão do Banco Bradesco, conforme tabela abaixo, nos termos dos itens 4.7
e 9.1, inciso XII, do Regulamento, bem como em atendimento ao disposto no artigo 34 da Instrução
CVM 472.
DATA AQUISIÇÃO
09/02/2018
26/02/2018

DATA DE VENCIMENTO
11/02/2019
26/02/2019

VALOR APLICAÇÃO
R$ 10.000.000,00
R$ 6.000.000,00

Esclarecemos que o quórum mínimo de deliberação da matéria “1” da ordem do dia será da maioria
dos votos dos cotistas presentes, que representem, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das cotas
emitidas.
Lembramos que, de acordo com a Cláusula 9.5.1 do Regulamento do Fundo, os Cotistas poderão votar
por meio de comunicação escrita, a qual deverá ser recepcionada pelo Administrador antes do início
da Assembleia, juntamente com os instrumentos de procuração para representação na Assembleia e
documentos comprobatórios de poderes, por meio de (i) entrega em sua sede; (ii) envio por correio
eletrônico para admbrad@bradesco.com.br ou ainda, (iii) transmissão por fax-símile no seguinte
número: 3684-5645, aos cuidados da Sra. Kelly Navarro, Srs. Joede Silveira de Oliveira e Fábio Aguiar
Ferreira.
Para o bom desempenho da Assembleia Geral de Cotistas o modelo de ficha de votação será
disponibilizado no site do Administrador, http://banco.bradesco/html/classic/produtosservicos/investimentos/fundos/carteira-imobiliaria-ativa-FII.shtm.
Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos na sede do Administrador.
Núcleo Cidade de Deus, Osasco, SP, 30 de abril de 2018
BANCO BRADESCO S.A.

