CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
Convidamos os senhores cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA (“Fundo”), CNPJ n.º
12.887.506/0001-43, a comparecer às Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária de Cotistas que serão realizadas no escritório da Caixa
Econômica Federal (“Administradora”) localizado no Condomínio Edifício São
Luis de Gonzaga, na Avenida Paulista, 2300, 11º andar, Cerqueira César,
São Paulo/SP, no dia 11 de maio de 2015, às 15h, para deliberar:
(i) ordinariamente, sobre as demonstrações financeiras do
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; e

Fundo

(ii) extraordinariamente, sobre proposta da Aspro do Brasil - Sistemas de
Compressão Ltda., locatária do imóvel Aspro, de redução do aluguel
reajustado pelo IPCA/IBGE em 03/2015 (R$ 77.892,00) para o valor do
aluguel antes do reajuste (R$ 72.321,94) a partir da data da Assembleia até
03/2016, quando ocorrerá o reajuste anual contratual.
Os cotistas devem comparecer ao local designado para as Assembleias
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 CAIXA (www.caixa.gov.br → opção
“Downloads” → item “Aplicação Financeira – Fundo de Investimento
Imobiliário TRX Logística Renda”), no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br → opção “Mercados” → item “Fundos / ETFs” →
subitem “Fundos Imobiliários” → FDO INV IMOB CAIXA TRX LOGÍSTICA
RENDA) e no site da CVM (www.cvm.gov.br → opção “Consulta à Base de
Dados” → item “Fundos de Investimento” → selecionar “Fundos de
Investimento Registrados” → digitar o nome do Fundo), bem como na sede
da Administradora, as demonstrações financeiras e demais documentos
referentes às matérias a serem deliberadas nas Assembleias ora
convocadas.
Esclarecimentos
adicionais
poderão
ser
gedef@caixa.gov.br e gemob@caixa.gov.br.
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