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São Paulo, 31 de outubro de 2019. 

 

 

Ref.: RESUMO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO 

IMOBILIARIO VEREDA - FII 

 

 

Prezados Senhores, 

 

A VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA., com sede em São Paulo - SP, na Avenida das Nações 

Unidas, nº 14.171, Torre A, 11º Andar, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 03.384.738/0001-98 

(“Atual Administradora”), na qualidade de instituição administradora do Fundo de Investimento Imobiliário 

Vereda – FII (“Fundo”), inscrito no CNPJ/ME sob n.º 08.693.497/0001-82, vem, pela presente, enviar a V.Sa. 

o resumo da Assembleia Geral Extraordinária do Fundo, realizada no dia 30 de outubro de 2019, conforme abaixo 

 

Deliberações: 

 

(1) Foi aprovada a substituição da Atual Administradora pela Nova Administradora e pelo Novo Gestor, que prestarão 

a partir da Data de Transferência, inclusive, os serviços de administração e gestão do Fundo, respectivamente. 

A Nova Administradora assumirá todas as obrigações oriundas da atividade de administração do Fundo na abertura 

do dia 13 de novembro de 2019, inclusive (“Data de Transferência”) data em que a Atual Administradora terá 

concluído todas as suas obrigações, não sendo de responsabilidade da Nova Administradora os atos de 

administração relativos ao Fundo originados até o fechamento do último dia útil anterior à Data de Transferência, 

ou seja, 12 de novembro de 2019 (“Data Base”). A formalização da substituição da Atual Administradora ora 

aprovada se dará da seguinte forma: 

 

(2) Será responsável pela administração do Fundo perante a CVM, em substituição ao administrador da Atual 

Administradora, a partir da Data de Transferência, inclusive, o Sr. Marcos Wanderley Pereira, inscrito no CPF/ME 

sob nº 014.255.637-83; 

 

(3)  Será responsável pelo Fundo perante a RFB, a partir da Data de Transferência, inclusive, a Sra. Raquel Andrade 

Varela, inscrita no CPF/ME sob nº 114.750.748-16. A Nova Administradora providenciará a atualização do CNPJ/ME 

do Fundo junto à RFB a partir do recebimento desta ata registrada em cartório de títulos e documentos pela Atual 

Administradora; 

 

(4) Os ativos que compõem a carteira do Fundo passarão a ser custodiados a partir da Data de Transferência, 

inclusive, pela Nova Administradora; 

 

(5) A prestação dos serviços de controladoria, tesouraria e escrituração dos ativos do Fundo será transferida para 

a Nova Administradora, a partir da Data de Transferência, inclusive; 
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(6) a prestação dos serviços de distribuição de cotas do Fundo será realizada pelo Novo Gestor, a partir da Data de 

Transferência, inclusive; 

 

(7) Fica aprovada a manutenção da instituição prestadora dos serviços de auditoria para o Fundo a partir da Data 

de Transferência, inclusive. 

 

(8) Fica aprovado alterar  a remuneração  devida  a título  de 

prestação  dos  serviços  de  administração,  gestão,  controladoria, custódia e escrituração do Fundo, na forma 

prevista no regulamento, para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por  cento)  ao  ano, 

incidente  sobre  o  Patrimônio  Líquido  do  Fundo,  e  alterar  a  taxa  de  administração  mínima mensal para R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais), atualizada, anualmente, pelo IPCA/IBGE, com base em 01 de outubro de 2019; e 

 

(9) Face às deliberações acima, os Cotistas, neste ato, aprovam a alteração integral do Regulamento, bem como a 

sua consolidação, que passará a vigorar na Data de Transferência nos exatos termos do Regulamento anexo à 

presente Ata, contemplando, inclusive, todas as demais adequações necessárias aos padrões da Nova 

Administradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

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