São Paulo, 04 de dezembro de 2018.
REF.: Resumo das deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária de
Cotistas do Fundo De Investimento Imobiliário VBI Logístico, realizada em 04 de
dezembro de 2018.
Prezado Cotista,
Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 472/08, a Administradora informa
que compareceram cotistas representando 0,033% do total das cotas emitidas do Fundo
e os cotistas por unanimidade dos presentes deliberaram:
(i) Aprovar a compra de 100% das cotas das Sociedades de Propósito Especifico
(“SPEs”), detentora dos imóveis objeto das matrículas 18.035, do Oficial de Registro de
Imóveis de Extrema, de propriedade da R016 Extrema 1 Empreendimentos e
Participações S.A, e das matrículas 18.036, 18.038 e 18.039, todas do Oficial de
Registro de Imóveis de Extrema, de propriedade da R039 Extrema 2 Empreendimentos
e Participações S.A, imóveis localizados no Km 947,5 da Rodovia Fernão Dias,
município de Extrema, estado de Minas Gerais (“Imóveis”) de titularidade majoritária
de BREOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, inscrita no
CNPJ/MF nº 11.288.558/0001-30 (“BREOF FIP”). As SPEs não são detentoras de nada
além dos Imóveis; e
(ii) Aprovar a aquisição pelo Fundo de cotas emitidas por fundos de investimento
geridos e/ou administrados pela Administradora ou pessoas a ela ligadas, nos termos do
Art. 34 c/c Art. 20, Parágrafo Único, ambos da Instrução CVM 472 de 31 de outubro de
2008, nos limites estabelecidos na regulamentação em vigor.
A Administradora esclareceu que o quórum de presentes era insuficiente para aprovação
das matérias, dado que depende de aprovação de ao menos 25% do total das cotas
emitidas pelo Fundo. Sendo assim, restaram as deliberações constantes da Ordem do
Dia prejudicadas.
A ata lavrada em mencionada Assembleia, contendo a íntegra das deliberações tomadas,
encontra-se disponível no site da Administradora (www.btgpactual.com), bem como em
sua sede na Praia do Botafogo nº 501, 5º andar, Rio de Janeiro – RJ.
Atenciosamente,
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
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