VRE HOTÉIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII HÍBRIDO GESTÃO ATIVA - HOTEL
CNPJ/MF: 18.308.516/0001-63
RESUMO DAS DELIBERAÇÕES ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2017
Dia, Hora e Local:
No dia 12 de janeiro de 2017, às 15:00 horas, no endereço filial do Administrador do Fundo em epígrafe
(“Fundo”), na Av. Paulista, nº 1.106, 6º andar, Bairro Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo.
Deliberações:
1.
Aprovar o não recebimento pelos cotistas do Fundo da totalidade dos rendimentos do Fundo
relativos aos semestres encerrado em 30 de junho de 2016 e a ser encerrado em 31 de dezembro de 2016,
tendo em vista a retenção de 100% (cem por cento) dos lucros auferidos nos referidos semestres. Tal
retenção faz-se necessária tendo em vista o atraso de todas as 6 (seis) obras em andamento frente ao
cronograma inicial e o potencial sobre custo nos gastos e despesas relativos às referidas obras nos imóveis.
2.
Aprovar a alteração da cláusula 12.2. do Regulamento para prever que os lucros auferidos no
semestre serão pagos até o 20º dia útil do mês subsequente ao mês de provisão dos respectivos lucros.
Dessa forma, tal cláusula 12.2. passará a vigorar com a seguinte redação:
“
12.2. Os lucros auferidos no semestre serão distribuídos aos Cotistas, mensalmente, a título de
antecipação dos lucros do semestre a serem distribuídos, se houver, calculado conforme previsto
nos itens Erro! Fonte de referência não encontrada.e Erro! Fonte de referência não encontrada.
acima, serão provisionados no último Dia Útil do mês em que os lucros foram auferidos e serão
pagos até o 20º Dia Útil do mês subsequente.”
3.
Aprovar a consolidação do novo Regulamento do Fundo, contemplando as alterações acima
dispostas, o qual passará a vigorar da forma prevista no Anexo I à presente ata.
Destaca-se que a ata de assembleia será registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, bem como o regulamento do Fundo que consolida as alterações
acima.
São Paulo, 12 de janeiro de 2017.
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