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Fato Relevante
DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.374.696/0001-19
(“Fundo”), vem, por meio de seu representante legal, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 00.360.305/0001-04, autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a administrar fundos de
investimento e a administrar carteiras de valores mobiliários, por meio de sua Vice-Presidência de Gestão de
Ativos de Terceiros, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2300, 11º
andar, na qualidade de instituição administradora (“Administradora”), comunicar que:
Em continuidade aos procedimentos para cobrança junto à PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES (“Garantidora”), em relação aos pagamentos de renda mínima garantida e demais encargos que
deveriam ter sido realizados pela Garantidora ao Fundo e encontram-se inadimplidos (período entre
20/06/2016 e 20/12/2017, tendo sido os referidos valores pagos ao Fundo apenas parcialmente em
23/08/2016 no valor de R$2.049.594,35), nos termos do Instrumento Particular de Garantia de Renda Mínima
de Aluguel e Outras Avenças celebrado entre o Fundo e a Garantidora em 27/12/2013 (“Contrato de Renda
Mínima Garantida”), o Fundo, por meio de seu assessor legal contratado, ingressou com EXECUÇÃO, perante à
Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo, a fim de cobrar judicialmente da Garantidora os valores
inadimplidos.
Informamos ainda, que, até a presente data, não houve manifestação do competente MM. Juízo acerca do
pedido elaborado pelo Fundo.
Por fim, destacamos que as distribuições de rendimentos para as cotas de emissão do Fundo permanecem
suspensas, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis e que ainda no presente mês será convocada
Assembleia Geral de Cotistas para deliberar sobre a não distribuição dos rendimentos referentes ao 2º
semestre de 2016.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail supot02@caixa.gov.br.

São Paulo/SP, 09 de janeiro de 2017.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

