CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

RESUMO DAS DECISÕES DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE
COTISTAS DO BB FII PROGRESSIVO

Informamos aos senhores cotistas do BB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
PROGRESSIVO (“Fundo”), CNPJ nº. 07.000.400/0001-46, o resumo das deliberações tomadas nas
Assembleias Gerais Ordinária, convocada pela Administradora, e Extraordinária, convocada a pedido
de representante de cotistas, 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,
inciso I, do Regulamento, foi distribuído 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos,
apurados segundo o regime de caixa, pelo Fundo durante o exercício social findo em 31 de dezembro
de 2015, destinando-se os 5% (cinco por cento) à formação de reserva especial conforme art. 21,
inciso II, do Regulamento.

Em seguida, após feitos os demais esclarecimentos: (i) ordinariamente, foram aprovadas
pela unanimidade dos cotistas presentes, as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; e (ii) extraordinariamente, foi aprovada, a eleição
dos seguintes membros da Comissão de Cotistas, nos termos dos arts. 18, item “IX”, 19-A, 25, 26,
26-A, 26-B e 26-C da Instrução CVM nº 472/2008 e art. 7º, § 2º, da Instrução CVM nº 571/2015, com
mandato até 14 de junho de 2018 conforme art. 43, §1º, do Regulamento: Sr. Gabriel Jose
Lindenbaum, CPF 011.110.957-44, eleito pela unanimidade dos cotistas presentes; e Sr. Luiz
Gustavo Aurnheimer Vieira, CPF 084.363.897-43, eleito pela unanimidade dos cotistas presentes.

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 Progressivo”),
da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br → selecionar “Produtos” → “opção “Renda Variável” →
item “Fundos de Investimentos” → selecionar “FIIs listados” → localizar “BB FDO INV IMOB
PROGRESSIVO”) 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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