BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (“Fundo”)

CNPJ/MF Nº 12.681.340/0001-04

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2020
1. DATA, HORÁRIO – Dia 26 de junho de 2020, às 10:10 horas, em segunda convocação por
meio de videoconferência, dado o atual cenário mundial de saúde devido à pandemia causada
pelo coronavírus (COVID-19) e com fulcro na Deliberação da Comissão de Valores Mobiliários
nº 849, de 31 março de 2020.
2. CONVOCAÇÃO – A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas do Fundo
(“Cotistas”), via correspondência, em 26 de maio de 2020.
3. PRESENÇA – Cotistas em número suficiente para as deliberações, conforme Lista de
Presença.
4. MESA DIRIGENTE – Mariana Freitas Moraes de Camargo, Presidente; Renata Aparecida
Pereira Amorim, Secretária.
5. ORDEM DO DIA: Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas do Fundo
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
6. DELIBERAÇÕES: Os Cotistas presentes, por maioria representando 0,093% (noventa e
três milésimos por cento) das cotas, examinaram e aprovaram as demonstrações contábeis
auditadas do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019,
havendo 0,086% (oitenta e seis milésimos por cento) de abstenções.
7. OBSERVAÇÕES FINAIS– a) A Sra. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo,
todavia, nenhuma manifestação. b) Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da
presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

A presente cópia é transcrição fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 26 de junho de 2020.

Mariana Freitas Moraes de Camargo
Presidente

Renata Aparecida Pereira Amorim
Secretária
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