CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

RESUMO DAS DECISÕES DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE
COTISTAS DO FII CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA

Informamos aos senhores cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA (“Fundo”), CNPJ n.º 12.887.506/0001-43, o resumo das
deliberações tomadas nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de Cotistas, convocadas
pela Administradora e realizadas no dia 14 de junho de 2016. Preliminarmente, a Administradora
esclareceu que, nos termos do art. 10, parágrafo único, da Lei nº 8.668/1993 e art. 21, parágrafo
primeiro, do Regulamento, foi distribuído 100% (cem por cento) dos lucros auferidos, apurados
segundo o regime de caixa, pelo Fundo durante o exercício social findo em 31 de dezembro de 2015.

Em seguida, após feitos os demais esclarecimentos: (i) ordinariamente, foram aprovadas
pela unanimidade dos cotistas votantes, retiradas as abstenções, as demonstrações financeiras do
Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; e (ii) extraordinariamente, foi
reprovada por unanimidade dos cotistas presentes a proposta da Aspro do Brasil - Sistemas de
Compressão Ltda., locatária do imóvel Aspro, de redução do aluguel para o valor mensal de
R$35.000,00, pelo período (competência) de 03/2016 à 03/2017.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos na sede da Administradora ou pelo email supot02@caixa.gov.br. A ata completa está disponível nos sites da CAIXA (www.caixa.gov.br →
opção “Downloads” → item “Aplicação Financeira – Fundo de Investimento Imobiliário TRX Logística
Renda”), da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br → selecionar “Produtos” → “opção “Renda
Variável” → item “Fundos de Investimentos” → selecionar “FIIs listados” → localizar “FDO INV IMOB
CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA”) e da CVM (www.cvm.gov.br → opção “Informações de Regulados”
→ opção “Fundos de Investimento” → opção “Consulta a Informações de Fundos” → opção “Fundos
de Investimento Registrados” → em seguida digitar o nome do Fundo), bem como na sede da
Administradora.

São Paulo/SP, 14 de junho de 2016
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