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COMUNICADO
Resultado Negativo referente ao 2º semestre de 2016
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (“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, com sede em
Brasília, Distrito Federal, SBS, Quadra 4, Lotes 3 e 4, 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 2.300, 11º
andar,

na

qualidade

de

instituição

administradora

(“Administradora”)

do

DOMO

FUNDO

DE

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.374.696/0001-19 (“Fundo”), vem por
meio deste, comunicar que:
A receita auferida pelo do Fundo no semestre findo em 31/12/2016 foi de R$ 2.408.627,03 (dois milhões
quatrocentos e oito mil seiscentos e vinte e sete reais e três centavos), não tendo sido distribuído
rendimentos no referido semestre, enquanto o total de despesas pagas pelo Fundo no semestre findo em
31/12/2016 foram no montante de R$ 2.729.993,86 (dois milhões setecentos e vinte e nove mil
novecentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos).
Dessa forma, ante ao alto índice de vacância das unidades locáveis de propriedade do Fundo, e como o
Fundo teve resultado negativo no semestre findo em 31/12/2016, não haverá distribuição de rendimentos
referentes ao semestre findo em 31/12/2016, tornando-se desnecessária, nos termos da legislação e
regulamentação em vigor, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas para deliberar a
distribuição dos rendimentos do Fundo referentes ao semestre findo em 31/12/2016.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail supot02@caixa.gov.br.
São Paulo/SP, 8 de fevereiro de 2017
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

