São Paulo, 10 de agosto de 2017.

Ref.: COMUNICADO AO MERCADO – Alteração da Razão Social do Fundo

Prezados Senhores,
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA., na qualidade de administradora do
Fundo de Investimento Imobiliário BB Votorantim JHSF Cidade Jardim Continental Tower,
inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.347.985/0001-80 (“Fundo”), vem, pela presente, informar que,
em virtude da decisão pela 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 07.878.951/000107,

sociedade

pertencente

à

JHSF

Participações

S/A,

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

nº.

08.294.224/0001-65 (“JHSF Participações”), deliberada pelos Cotistas em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 25 de maio de 2017, 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,
alterou a denominação do Fundo para “FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BB
VOTORANTIM

CIDADE

JARDIM

CONTINENTAL

TOWER”,

bem

como

excluiu

do

Regulamento menções à JHSF e a sociedades controladas, direta e/ou indiretamente, pela JHSF
Participações.

Atenciosamente,
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes
Auditivos e de Fala 0800 701 8661, ou e-mail sac@bancovotorantim.com.br. Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham
sido satisfatoriamente solucionadas pelo serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 707 0083,
Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São
Paulo – SP, CEP: 04602-970; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. – www.bancovotorantim.com.br.

