CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

CONSULTA FORMAL – BB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PROGRESSIVO
A Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de instituição
administradora (“Administradora”) do BB Fundo de Investimento Imobiliário
Progressivo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.000.400/0001-46 (“Fundo”), vem, por meio
desta, nos termos do artigo 40 do regulamento do Fundo (“Regulamento”), consultá-los
formalmente (“Consulta Formal”), a pedido de cotistas que detém, no mínimo, 5% (cinco por
cento) das cotas emitidas, conforme art. 19, § 2º, da Instrução CVM nº 472/08, sobre a
seguinte ordem do dia:
(i) as destituições da Administradora Caixa Econômica Federal e da custodiante,
controladora e escrituradora CM Capital Markets CCTVM Ltda. e a eleições da nova
administradora, custodiante, controladora e escrituradora BTG Pactual Serviços Financeiros
S.A. DTVM, indicada pelos cotistas que detém, no mínimo, 5% (cinco por cento) das cotas
emitidas, conforme proposta apresentada; e
(ii) caso seja aprovado o item (i), deliberar pelas alterações do Regulamento, conforme
proposta de cotistas que detém, no mínimo, 5% (cinco por cento) das cotas emitidas.
As matérias previstas nos itens (i) e (ii) possuem o quórum de aprovação da matéria de
25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, das cotas emitidas, conforme arts. 20, § 1, I, e 18,
II e III, da Instrução CVM nº 472/08.
Assim, a Administradora solicita a análise por V. Sas. e o posicionamento quanto às
propostas ora formuladas até o dia 30 de janeiro de 2019, por meio do preenchimento da
Carta-Resposta anexa e do seu posterior envio à Administradora. O resumo das
deliberações será apurado e divulgado ao mercado em 31 de janeiro de 2019.
Estão disponíveis nos sites da CAIXA (www.caixa.gov.br → opção “Downloads” → item
“Aplicação Financeira – Fundo de Investimento Imobiliário Progressivo”), no site 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 no site 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 a Carta Resposta, a
proposta do BTG Pactual, a minuta do Regulamento do Fundo e demais documentos
necessários ao exercício informado do direito de voto pelos cotistas..
Para todos os fins de direito e, em conformidade com a regulamentação aplicável, a
aprovação das matérias objeto desta Consulta Formal terão a força de deliberação da
Assembleia Geral de Cotistas do Fundo.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail supot02@caixa.gov.br.
São Paulo/SP, 01 de novembro de 2018
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