FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CEDAE
CNPJ nº 10.991.914/0001-15

Ata da Consulta Formal realizada em 24 de junho de 2020

I

Data, hora e local
No dia 24 de junho de 2020, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Paulista, 2300, 11º andar, Cerqueira César, Condomínio Edifício São Luis de Gonzaga, escritório da
Caixa Econômica Federal, instituição administradora (“Administradora”) do Fundo de Investimento
Imobiliário Caixa Cedae (“Fundo”).

II

Convocação
Realizada por meio do envio do edital de convocação aos cotistas no dia 20 de maio de 2020,

nos termos do art. 52 do regulamento do Fundo (“Regulamento”), bem como publicado nas páginas
do Administrador e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão na rede mundial de computadores, nos termos
do Art. 19-A da Instrução CVM nº 472.

III

Quórum
Presentes os cotistas que representam 26,91% (vinte e seis inteiros e noventa e um

centésimos por cento) das cotas emitidas, além da presença dos representantes da Administradora.

IV

Composição da Mesa
Sr. Luciano Garrido – Presidente; e
Sr. Alisson Araújo de Lima – Secretário.

V

Ordem do Dia
(i)

as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de

dezembro de 2019;
(ii)

o desdobramento de cotas do Fundo na proporção de 25 (vinte cinco) novas cotas para

cada cota existente, conforme Proposta da Administradora; e
(iii)

a autorização para aquisição, pelo Fundo, de cotas de fundos de renda fixa geridos

e/ou administrados pela Administradora ou pessoas a ela ligadas para atender as necessidades de
liquidez do Fundo, conforme Proposta da Administradora.

VI

Deliberações
A Administradora apurou, por meio dos votos válidos enviados pelos cotistas, que as matérias

previstas na Ordem do Dia foram:
- o item ‘i’ foi aprovado por 99,91% (noventa e nove inteiros e noventa e um centésimos por
cento) dos cotistas presentes;
- o item ‘ii’ foi aprovado por 99,59% (noventa e nove inteiros e cinquenta e nove centésimos
por cento) dos cotistas presentes; e
- o item ‘iii” foi aprovado por 99,24% (noventa e nove inteiros e vinte e quatro centésimos por
cento) dos cotistas presentes, o que representa 26,70% (vinte e seis inteiros e setenta centésimos
por cento) das cotas emitidas.

VII

Encerramento
Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a Consulta Formal, tendo eu,

Alisson Araújo de Lima, lavrado a presente sob a forma sumária.

São Paulo, 24 de junho de 2020

_______________________________

________________________________

Alisson Araújo de Lima

Luciano Garrido

Secretário

Presidente

_______________________________________________________________________
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Cedae

Ata da Consulta Formal realizada em 24 de junho de 2020
Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Cedae

2

