INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BB VOTORANTIM JHSF
CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER (“Fundo”)
CNPJ/MF Nº 10.347.985/0001-80
Por este instrumento particular a VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com
sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº
14.171, Torre A, 11º andar, com seu ato constitutivo arquivado perante a
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.215.931.334, em
sessão de 10/09/99, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 03.384.738/0001-98, na
qualidade de administradora do Fundo, neste ato devidamente representada
por seus representantes legais infra-assinados, em virtude da rescisão do
“CONTRATO

DE

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

DE

CONSULTORIA

IMOBILIÁRIA”, firmado pelo Fundo e COMPANHIA ADMINISTRADORA
DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS (CAES), inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 07.878.951/0001-07, em 23 de dezembro de 2010 (“Contrato”),
desdobramento das deliberações tomadas pelos Cotistas em Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 25 de maio de 2017, notadamente a
destituição

do

Consultor

Imobiliário,

sociedade

pertencente

à

JHSF

Participações S/A, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.294.224/0001-65 (“JHSF
Participações”), e considerando que deverá ser cessado o uso da marca
“JHSF” em relação à denominação do Fundo e/ou a utilização de quaisquer
menções relacionadas a sociedades controladas, direta e/ou indiretamente,
pela JHSF Participações para assuntos em gerais pertinentes ao Fundo e/ou
a este correlatos, com exceção de menções eventualmente existentes nos
documentos e materiais, notadamente os publicitários, desenvolvidos
quando da emissão inicial de Cotas do Fundo e que não são passíveis de
alteração, resolve alterar a denominação do Fundo para “FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BB VOTORANTIM CIDADE JARDIM
CONTINENTAL TOWER”, bem como excluir quaisquer menções à JHSF e a
sociedades controladas, direta e/ou indiretamente, pela JHSF Participações.

O Regulamento alterado e consolidado passa a fazer parte integrante deste
instrumento na forma de anexo.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01
(uma) via, na presença das testemunhas abaixo.
São Paulo, 02 de agosto de 2017.

Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda.
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