São Paulo, 27 de abril de 2018.
Ref.:

RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO FUNDO DE

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BB VOTORANTIM CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER
Prezados Senhores,
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA., na qualidade de administradora do Fundo
de Investimento Imobiliário BB Votorantim Cidade Jardim Continental Tower, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 10.347.985/0001-80 (“Administradora” e “Fundo”, respectivamente), vem, pela
presente, enviar a V.Sa. o resumo da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 27 de
abril de 2018, conforme segue:
DELIBERAÇÕES:
Em sede de Assembleia Geral Ordinária
Aberta a assembleia, após esclarecimentos, deu-se início à discussão da matéria constante da ordem
do dia e os Cotistas presentes do Fundo, por maioria, sem quaisquer restrições, examinaram e
aprovaram as demonstrações contábeis auditadas do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31
de dezembro de 2017.
Em sede de Assembleia Geral Extraordinária
Considerando que não foram recepcionadas até 10 de abril de 2018 candidaturas de Cotistas que
gostariam de se eleger como Representante de Cotistas do Fundo, conforme requerido por meio da
Proposta da Administradora publicada em conjunto com a convocação desta Assembleia no sistema
FundosNet, esta matéria ficou prejudicada e não será deliberada.
O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra ao final da Assembleia, durante a qual o Sr. ALBERTO
LUIZ DU PLESSIS FILHO criticou os resultados do Fundo e registrou uma nota de repúdio à
administração que está sendo efetuada pela Administradora. O representante da Administradora
reforçou que os trabalhos estão sendo conduzidos de forma a alcançar os objetivos do Fundo.
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.

