COMUNICADO
BB
B FUNDO DE
D INVEST
TIMENTO IMOBILIÁ
ÁRIO PRO GRESSIVO
CNP
PJ: 07.000.400/0001--46
São Pauulo, 31 de Ou
utubro de 20
018.
Preza
ado(a) Senh
hor(a),

A CA
AIXA ECONÔ
ÔMICA FED
DERAL, insc rita no CNP
PJ/MF sob o nº 00.360.3305/0001-04
4, com sede na
cidad
de de Brasíliia - DF, no Setor Bancá
ário Sul, Qu
uadra 04, Lo
otes 3/4, porr meio da Vice-Presidên
V
ncia
Administração e Gestão
G
de Ativos de Tercceiros, sita na
n Avenida Paulista
P
nº 2.3300, 11º and
dar, São Pau
ulo SP, C
CEP 01310-3
300, na qualidade de Ad ministradora
a do BB FUN
NDO DE INV
VESTIMENTO
O IMOBILIÁR
RIO
PROG
GRESSIVO (“FUNDO”), comunica a redução da taxa de adm
ministração ddo FUNDO de
d 5,10% (cin
nco
inteiro
os e dez cen
ntésimos porr cento) ao m
mês para o pe
ercentual má
áximo de 3,000% (três por cento) ao mês
m
sobre
e o total de re
eceitas do FUNDO.
Transscrevemos abaixo
a
a nova
a redação do
o artigo 32 do
o regulamen
nto:
Art. 32 - A taxa máxima
a de administrração do FUN
NDO é de 3,00
0% (três por ccento) ao mês
s sobre o total de
receitas do
o FUNDO, deduzidas todass as despesas
s e provisões do FUNDO, aantes da incid
dência da refe
erida
taxa.
§ 1º - Fica
a assegurado
o o pagamentto mínimo me
ensal de taxa de administraação o valor de R$ 36.000
0,00
(trinta e se
eis mil reais), corrigido
c
anua
almente pelo IGP-M da FGV
V.
stração estabe
elecida no cap
put contempla::
§ 2º - A taxxa de adminis
uneração pelo
os serviços d
de Administração e gestão
o do FUNDO, o equivalentte a 2,23% (d
dois
I - A remu
inteiros e vinte
v
e três ce
entésimos por cento) ao mês sobre o total de receitas ddo FUNDO.
II - A rem
muneração pellos serviços d
de Custódia Qualificada
Q
e Controladoriaa do FUNDO,, o equivalentte a
0,08% (oitto centésimos por cento) ao
o mês sobre o total de receiitas do FUND
DO, respeitand
do a remunera
ação
mínima me
ensal de R$ 17.500,00 (dezzessete mil e quinhentos
q
rea
ais).
III - A rem
muneração pellos serviços d
de Escrituraçã
ão de Cotas, o valor fixo dee R$ 5.000,00
0 (cinco mil re
eais)
somado ao
o valor unitário
o de R$1,15 ((um real e quin
nze centavos) por investidoor.

Escla
arecemos qu
ue a redução
o da taxa de
e administra
ação é dispe
ensada de ddeliberação em
e assemble
eia,
confo
orme Artigo 47,
4 inciso III da
d Instrução
o Normativa CVM
C
nº 555//2014.
Coloccamo-nos à disposição
d
para
p
prestar q
quaisquer ou
utros esclarecimentos.
Atencciosamente,

CAIX
XA ECONÔM
MICA FEDER
RAL
ADMINISTR
RADORA

Centrral de Atendiimento ao Co
otista tel: 080
00-726-0101
1.
Centrral de Atendiimento a Pes
ssoas com D
Deficiência Auditiva
A
e de Fala tel:08000-726-2492.
Serviço Ouvidoria
a CAIXA tel: 0800-725-74
474.

