CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

RESUMO DAS DECISÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
DO BB FII PROGRESSIVO

A Caixa Econômica Federal, CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de instituição
administradora

(“Administradora”)

do

BB

FUNDO

DE

INVESTIMENTO

IMOBILIÁRIO

PROGRESSIVO (“Fundo”), CNPJ/MF sob o nº. 07.000.400/0001-46, vem informar o resumo das
deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária, convocada pela Administradora, por meio
de consulta formal, conforme prerrogativa prevista no artigo 40 do regulamento do Fundo
(“Regulamento”), realizada em 1º de novembro de 2018.

As matérias constantes nos itens (i) e (ii) da Ordem do Dia, foram aprovadas pelos votos dos cotistas
representantes respectivamente de 25,92% (vinte e cinco inteiros e noventa e dois centésimos por
cento), e 25,98% (vinte e cinco inteiros e noventa e oito centésimos por cento), das cotas emitidas
pelo Fundo.

Adicionalmente,

computou-se

a

manifestação

pela

reprovação

das

referidas

matérias,

respectivamente aos itens (i) e (ii), por 0,27% (vinte e sete centésimos por cento), e 0,28% (vinte e
oito centésimos por cento) das cotas emitidas pelo Fundo.

Conforme exposto, as matérias previstas nos itens (i) e (ii) da Ordem do dia obtiveram quórum de
aprovação superior ao mínimo exigido de 25% (vinte e cinco por cento), das cotas emitidas, conforme
preconiza arts. 20, § 1, I, e 18, II e III, da Instrução CVM nº 472/08.

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 Progressivo”),
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 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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