São Paulo, 26 de outubro de 2016.

Ref.:

RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO

IMOBILIÁRIO VEREDA

Prezados Senhores,
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA., na qualidade de administradora do
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA, inscrito no CNPJ/MF nº 08.693.497/000182, vem, pela presente, enviar a V.Sa. o resumo da Assembleia Geral Extraordinária do Fundo
realizada em 26 de outubro de 2016, conforme segue:
Deliberações e discussões:
Aberta a assembleia, após esclarecimentos realizados pelo Administrador sobre as principais
alterações trazidas pela Instrução CVM nº 571, deu-se início à discussão da matéria constante da
ordem do dia, após o que os cotistas do Fundo deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer
restrições: (a) aprovar o novo Regulamento do Fundo, o qual passará a vigorar após o envio do
mesmo à Comissão de Valores Mobiliários; (b) autorizar o Fundo a investir em imóveis gravados
com ônus reais; (c) aprovar a definição geográfica das áreas em que o Fundo pode adquirir imóveis
ou direitos a ele relacionados; (d) autorizar o Administrador do Fundo a contratar formador de
mercados para as cotas do Fundo; (e) aprovar a definição de um número máximo de
representantes de cotistas a serem eleitos pela Assembleia Geral, bem como o respectivo prazo de
mandato do representante e a sua remuneração; e (f) aprovar da alteração da remuneração do
Administrador.
Atenciosamente,

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

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes
Auditivos e de Fala 0800 701 8661, ou e-mail sac@bancovotorantim.com.br. Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido
satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 707 0083, Deficientes
Auditivos e de Fala 0800 701 8661, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo – SP, CEP:
04602-970; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. – www.bancovotorantim.com.br.

