CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DE ATIVOS DE TERCEIROS
RESUMO DA DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

Informamos aos senhores cotistas do BB FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIARIO PROGRESSIVO, CNPJ nº. 07.000.400/0001-46, o resumo
da deliberação tomada na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 12
de abril de 2011. (i) A contraproposta apresentada pelo Banco do Brasil
para reajuste do valor dos aluguéis dos imóveis do Fundo foi aprovada pela
maioria dos cotistas. O valor dos alugueis dos imóveis CARJ e SEDE I
serão, a partir desta data, respectivamente, R$1.573.035,72 e
R$1.398.573,36. Os valores das diferenças verificadas entre os alugueis
pactuados com o Banco do Brasil e os já pagos, nos meses de outubro de
2009 até a data de assinatura do aditivo contratual, inclusive, serão
liquidados, sem incidência de multa, mora ou qualquer outra sanção, em 10
parcelas. A data de vigência da próxima reavaliação dos aluguéis deve ser
30/SET/2012. (ii) Em decorrência da aprovação do item (i) acima,
deliberou-se por unanimidade dos votos a revogação da decisão aprovada
na AGE de 15/10/2010, de ajuizamento de ação judicial visando a revisão
dos valores locatícios nos termos contratuais. (iii) A assembléia entendeu
que não há elementos, nesse momento, para a tomada de decisão.
Quando da análise das obras julgadas necessárias pelos cotistas, será
decidida a fonte de recursos para sua execução, observado o Regulamento
do Fundo. (iv) Foi aprovado por unanimidade dos votos a alteração do
ambiente de negociação das cotas do Fundo do Mercado de Balcão
Organizado para a Bolsa de Valores.
Adicionalmente, os cotistas
decidiram que o Administrador convoque uma nova assembléia para a
constituição da Comissão de Cotistas.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos na sede da Administradora
ou pelo e-mail gefes@caixa.gov.br. A ata completa está disponível nos
sites da Administradora (www.caixa.gov.br, opção DOWNLOADS,
Aplicação Financeira), da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br,
opção Mercados, Fundos / ETFs, Fundos Imobiliários), e da CVM
(www.cvm.gov.br, opção Fundos de Investimento), bem como na sede da
Administradora.

São Paulo/SP, 12 de abril de 2011.
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