CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DE ATIVOS DE TERCEIROS
CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
Convidamos os senhores cotistas do BB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
PROGRESSIVO (“Fundo”), CNPJ nº 07.000.400/0001-46, a comparecer às Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária de Cotistas, a realizarem-se no auditório da Universidade
Corporativa CAIXA, localizado na Rua Bela Cintra, 881, Cerqueira César, São Paulo/SP, no
dia 27 de abril de 2012, às 15h, para deliberar:
(i) ordinariamente sobre as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2011; e
(ii) extraordinariamente:
(a) a pedido de cotistas que representam mais de 5% das cotas emitidas, conforme
art. 37 do Regulamento do Fundo, sobre a nova contratação de profissional para a
elaboração de laudo de avaliação dos imóveis CARJ e Sede I para posterior
negociação de revisão de aluguel com o locatário Banco do Brasil, tendo em vista a
desistência do profissional aprovado na última AGE realizada em 04 de janeiro de
2012, para a execução deste serviço;
(b) a pedido de cotistas que representam mais de 5% das cotas emitidas, conforme
art. 37 do Regulamento do Fundo, sobre a contratação de profissional para a
elaboração de laudo específico quantificando as vagas de garagem existentes no
edifício CARJ.
Os cotistas devem comparecer ao local designado para a Assembleia portando documento
de identidade original com validade em todo o território nacional e, no caso daqueles que
se fizerem representar por procuradores, estes devem ter sido constituídos há menos de 1
(um) ano e devem comparecer ao local designado portando procuração original com firma
reconhecida e com poderes específicos.
Estão disponíveis nos sites da Administradora (www.caixa.gov.br, opção DOWNLOADS,
Aplicação Financeira), da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da CVM
(www.cvm.gov.br), bem como na sede da Administradora, os documentos referentes à
matéria a ser deliberada na Assembleia ora convocada. Esclarecimentos adicionais
poderão ser obtidos pelo e-mail gedef@caixa.gov.br.

São Paulo/SP, 13 de abril de 2012
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

