MANIFESTAÇÃO DE VOTO
À
BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administradora do BLUEMACAW OFFICE FUND II – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Ref.:

Manifestação de Voto referente à Assembleia Geral Extraordinária

Nome/Razão Social do Cotista:

Telefone:

Endereço:

Bairro:

CEP:

Cidade/UF:

Nacionalidade:

Data de Nascimento:

Estado Civil:

Profissão:

Cédula de Identidade:

Órgão Emissor

CPF/CNPJ:

E-mail:

Representantes Legais/Procurador (se for o caso, anexar instrumento de mandato):

Cédula de Identidade:

Órgão Emissor:

CPF:

Representantes Legais/Procurador (se for o caso, anexar instrumento de mandato):

Cédula de Identidade:

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Órgão Emissor:

Telefone:

CPF:

Telefone:

Ordem do Dia:
.
a)

Apresentação, para aprovação, do contrato de locação imobiliária, referente ao escritório nº O-2401,
localizado no 22º pavimento do Bloco C – Torre Oeste, do Centro Empresarial Nações Unidas, situado
na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Brooklin Paulista Novo, CEP 04578-910, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo (“Imóvel”), integrante do patrimônio do Fundo, prevendo a locação, em
condições de mercado, para a Bluemacaw Gestora de Recursos Ltda., sociedade limitada inscrita no
CNPJ sob nº 31.881.090/0001-09, gestora do Fundo (“Gestora”), situação que caracteriza conflito de
interesses, nos termos do Artigo 34, §1º, inciso II, da Instrução CVM 472, e do Artigo 33 do regulamento
do Fundo (“Regulamento”);

b)

A autorização à Administradora para que tome todas as providências necessárias para implementar o
deliberado no item (a) acima.

Com relação às matérias constantes da Ordem do Dia, manifesto o voto da seguinte forma:
a)

Apresentação, para aprovação, do contrato de locação imobiliária, referente ao escritório nº O-2401,
localizado no 22º pavimento do Bloco C – Torre Oeste, do Centro Empresarial Nações Unidas, situado na
Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Brooklin Paulista Novo, CEP 04578-910, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo (“Imóvel”), integrante do patrimônio do Fundo, prevendo a locação, em condições de
mercado, para a Bluemacaw Gestora de Recursos Ltda., sociedade limitada inscrita no CNPJ sob nº
31.881.090/0001-09, gestora do Fundo (“Gestora”), situação que caracteriza conflito de interesses, nos
termos do Artigo 34, §1º, inciso II, da Instrução CVM 472, e do Artigo 33 do regulamento do Fundo
(“Regulamento”);
Favor

b)

Contra

Abstenção

A autorização à Administradora para que tome todas as providências necessárias para implementar o
deliberado nos itens (a) e (b) acima.
SIM

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

NÃO

O cotista do BLUEMACAW OFFICE FUND II – FUNDO DE

Local e Data:

INVESTIMENTO

________________________________________

IMOBILIÁRIO

(“Fundo”),

acima

identificado, reconhece, declara e afirma, de forma
irrevogável e irretratável, para todos os fins de direito, que
manifesta sua vontade com relação à Assembleia Geral de
Extraordinária convocada com termo de apuração em 30
de julho de 2020, nos termos desta Manifestação de Voto
e na proporção de cotas do Fundo detidas pelo referido
cotista, valendo tal manifestação devoto para quaisquer

________________________________________

assembleias que tenham a mesma Ordem do Dia,

Assinatura do Cotista ou de seu representante

incluindo em eventuais retomadas de trabalho em razão

legal

de adiamento, interrupção ou suspensão, ou ainda caso a
realização da assembleia seja postergada, suspensa,
reaberta ou reconvocada, por quaisquer motivos.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

