CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

RESUMO DA DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO DOMO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Informamos aos senhores cotistas do DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII
(“Fundo”), CNPJ nº. 17.374.696/0001-19, o resumo da deliberação tomada na Assembleia Geral
Extraordinária de Cotistas convocada pela Administradora e realizada no dia 13 de julho de 2016.

Inicialmente, a Administradora esclareceu que conforme informado no fato relevante do dia
21/06/2016, as distribuições de rendimentos para as cotas de emissão do Fundo foram suspensas, a
pedido do gestor, a partir da referida data, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis.

Ademais, a Administradora informou que o resultado líquido do Fundo referente ao semestre findo em
30/06/2016 foi de R$ 7.131.128,12 (sete milhões cento e trinta e um mil cento e vinte e oito reais e
doze centavos), tendo sido distribuído o valor de R$ 5.350.667,23 (cinco milhões trezentos e
cinquenta mil seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos) e retidos os valores R$
1.780.460,89 (um milhão setecentos e oitenta mil quatrocentos e sessenta reais e oitenta e nove
centavos).

Dessa forma, a Administradora informou que durante o semestre findo em 30/06/2016 foi distribuído
75% (setenta e cinco por cento) dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa,
destinando-se os 25% (vinte e cinco por cento) à formação de reserva.

Em seguida foram aprovadas, pela unanimidade dos cotistas votantes, a não distribuição dos
rendimentos do Fundo referentes ao semestre findo em 30/06/2016

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos na sede da Administradora ou pelo e-mail
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 DOMO”), da
BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br → selecionar “Produtos” → “opção “Renda Variável” →
item “Fundos de Investimentos” → selecionar “FIIs listados” → localizar “DOMO FDO INV IMOB - FII”)
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.
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