LOGCP INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/MF: 34.598.181/0001-11

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2020

1.

DATA, HORA E LOCAL. Em 15 de junho de 2020, às 10:30 horas, na sede social da Inter

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Administradora do LOGCP INTER FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“Fundo”), na Cidade Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na
Av. Barbacena, nº 1.219, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-131

2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. (i) Convocação realizada no dia 15 de maio de 2020, nos

termos do Regulamento do Fundo em vigor; e (ii) em virtude da ausência de todos os cotistas do
Fundo, ficou prejudicada a instalação da presente Assembleia. Contudo, nos termos do artigo 74,
da Instrução CVM nº 555, as deliberações relativas às demonstrações contábeis do fundo que
não contiverem ressalvas podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso a
Assembleia correspondente não seja instalada em virtude do não comparecimento de quaisquer
cotistas.

3.

MESA. Presidente – Sr. Maria Clara Guimarães Gusmão; e Secretária – Bruna Catão Braga.

4.

ORDEM DO DIA. Deliberar sobre: (i) Discussão e aprovação das demonstrações financeiras

relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas dos pareceres
dos auditores independentes.
5.

DELIBERAÇÕES. Nos termos do Artigo 74, da Instrução CVM nº 555, em razão da ausência

de quórum para instalação da presente Assembleia Geral Ordinária de Cotistas em 15 de junho
de 2020, cuja convocação fora regularmente disponibilizada aos cotistas na data de 15 de maio
de 2020, e tendo em vista a ausência de ressalvas dos auditores independentes, deliberou-se
por aprovar automaticamente as demonstrações financeiras do Fundo relativas ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas dos pareceres dos auditores
independentes.

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi

declarada encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que, lida pelos presentes e
achada conforme, foi por todos assinada.
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