CONSOLIDAÇÃO DE CONSULTA FORMAL
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - FII
CNPJ/MF Nº 15.461.076/0001-91

A ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praça Pio X, nº 55, 11º andar, Centro, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 28.048.783/0001-00 (“ELITE”), na qualidade de administradora do FUNDO
DE

INVESTIMENTO

IMOBILIÁRIO

BR

HOTÉIS,

inscrito

no

CNPJ/MF

sob

o

nº

15.461.076/0001-91 (“Fundo”), vem consolidar o resultado da Consulta Formal enviada em
04/06/2019 através de correspondência eletrônica enviada a cada um dos cotistas, com prazo
para resposta de 19/06/2019.

Na AGE ocorrida em 16/04/2019, os cotistas decidiram pela alteração do Regulamento
do Fundo, extinguindo-se o Comitê de Investimentos e criando o Comitê de Acompanhamento,
que não teria poder deliberativo, mas sim de monitoramento do Fundo. Nesta assembleia,
embora tenha sido discutida pelos presentes, não foi deliberada a forma de funcionamento do
novo Comitê de Acompanhamento recém-criado. Decidiu-se que o administrador iria elaborar
tal estrutura, submeter à apreciação do gestor, e por fim, submeter à Assembleia dos Cotistas.

Esta Consulta Formal de 19/06/2019 teve o objetivo de permitir aos cotistas conhecer e
apreciar as regras propostas para o funcionamento do Comitê de Acompanhamento, votando
se concordam com a sua aplicação, inserindo-as no Regulamento do Fundo, se não
concordam ou se abstém na matéria.

Cotistas detentores de 66,13% das cotas do FUNDO enviaram seus votos. O total de
38,98% votou a favor das regras de funcionamento do Comitê de Acompanhamento, enquanto
27,15% dos votos foram contra.

Embora a maioria das manifestações tenham sido pela aprovação das regras do novo
Comitê de Acompanhamento, a matéria envolve alteração do texto do regulamento e, portanto,
seria necessário aquiescência de, no mínimo, metade das cotas emitidas. Como a aprovação
não alcançou o quórum qualificado, o texto não foi aprovado.

O novo Comitê de Acompanhamento, criado na AGE de 16/04/19, ainda necessita que
suas regras de funcionamento sejam estabelecidas. Desta forma, a administradora retrabalhará
sua proposta e irá apresentá-la para aprovação dos cotistas em oportunidade futura.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019
ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

