São Paulo, 06 de setembro de 2018.
REF.: Resumo das deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária de
Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Torre Almirante, realizada em 06
de setembro de 2018.
Prezado Cotista,
Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 472/08, a BTG Pactual Serviços
Financeiros S.A. DTVM (“Administradora”) informa que compareceram cotistas
representando 5,84% do total das cotas emitidas do Fundo e os cotistas deliberaram:
(i) Por maioria de votos e sem quaisquer restrições, os cotistas representando 99,96%
dos presentes resolveram aprovar a emissão e distribuição pública de novas cotas do
Fundo (“2ª Emissão”) no valor de R$ 7.603.998,00 (sete milhões, seiscentos e três mil,
novecentos e noventa e oito reais) , nos termos do artigo 18 do Regulamento do Fundo,
e da Instrução CVM nº 472 de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“ICVM
472”), bem como nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada (“ICVM 476”) nas condições especificadas na Proposta da
Administradora; e
A Administradora esclareceu que o quórum de presentes era insuficiente para aprovação
da contratação da Administradora para liderar a distribuição pública com esforços
restritos de colocação das cotas da 2ª Emissão. Sendo assim os cotistas presentes
deliberaram por unanimidade que o Administrador contrate coordenador líder que não
seja parte relacionada com a remuneração de até 2% do valor da oferta.
A ata lavrada em mencionada Assembleia, contendo a íntegra das deliberações tomadas,
encontra-se disponível no site da Administradora (www.btgpactual.com), bem como em
sua sede na Praia do Botafogo nº 501, 5º andar, Rio de Janeiro – RJ.
Atenciosamente,
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