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COMUNICADO
No âmbito da primeira emissão de cotas do DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
(“Fundo”) foram subscritas cotas num montante de R$ 175 milhões.
Do valor total subscrito pelos investidores, R$ 163,5 milhões foram utilizados para aquisição do
“Edifício Domo Corporate” (Torre A do Condomínio Domo Business) localizado na Cidade de São
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo; o Fundo ainda desembolsou R$ 3,27 milhões para
pagamento do imposto sobre a transmissão de bens imóveis (ITBI) e R$ 488 mil para pagamento da
escritura do imóvel.
Dessa forma, descontadas as despesas decorrentes da Oferta, assim como as despesas de sua
manutenção, o Fundo possui atualmente cerca de R$ 7,6 milhões aplicados em títulos de emissão do
Tesouro Nacional e em operações compromissadas.
Assim, em decorrência do excesso de recursos aplicados em Ativos de Liquidez, a CAIXA e a Claritas
Administração de Recursos Ltda., na qualidade de Administrador e Gestor, respectivamente,
decidiram por realizar a amortização de cotas de emissão do Fundo, no montante total de R$ 3,562
milhões, ou R$ 20,354742857 por Cota.
Somente farão jus ao pagamento da respectiva parcela de amortização de Cotas, os Cotistas que no
7º (sétimo) dia útil anterior à data do respectivo pagamento estiverem inscritos no registro de
Cotistas, conforme determina o art. 45ºA do regulamento do Fundo. Assim, a posição de cotistas
utilizada para o pagamento da amortização é a do fechamento do pregão de 09/05/2014 e, a partir
de 12 de maio de 2014, as cotas são consideradas ex-amortização.
Os pagamentos de amortização das Cotas serão realizados em moeda corrente nacional, de acordo
com os procedimentos operacionais da BM&FBOVESPA, ou ainda por meio de ordem de pagamento,
crédito em conta corrente, documento de ordem de crédito, ou outro mecanismo de transferência
de recursos autorizado pelo BACEN, conforme o caso.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelos e-mails gedef@caixa.gov.br.
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