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Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São 
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São Paulo, 10 de dezembro de 2015. 

 

 

Ref.: RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO FUNDO DE 

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA - FII 

 

Prezados Senhores, 
 
 
A VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA., na qualidade de administradora do 
fundo de investimento abaixo relacionado, vem, pela presente, enviar V.Sa. o resumo da 
Assembleia Geral extraordinária realizada no dia 10 de dezembro de 2015, conforme segue: 
 
 
Fundo de 
Investimento 
Imobiliário Vereda - 
FII 
 
CNPJ/MF nº 
08.693.497/0001-82 
 

 
a) aprovado o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 

2016 do Portal Auto Shopping, os quais ficarão disponíveis para 

consulta aos Cotistas, na sede do Administrador; 

b) aprovado o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 

2016 do Condomínio de Galpões Sindi Investimentos, os quais 

ficarão disponíveis para consulta aos Cotistas, na sede do 

Administrador; 

c) aprovado o orçamento para o exercício de 2016 da Loja 

Comercial, o qual ficará disponível para consulta aos Cotistas, na 

sede do Administrador; 

d) aprovado o Fluxo de Caixa do Fundo para o ano de 2016, o qual 

ficará disponível para consulta aos Cotistas, na sede do 

Administrador; 

e) eleita como representante de cotistas para o ano de 2016 a Sra. 

Lilian Fonseca Nunes Cota. 

 

 

Atenciosamente, 

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA.  


