CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

RESUMO DA DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO DOMO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Informamos aos senhores cotistas do DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII (“Fundo”),
CNPJ nº. 17.374.696/0001-19, o resumo da deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária de
Cotistas convocada a pedido de cotistas que representam mais de 5% das cotas emitidas, conforme
parágrafo quarto do artigo 57 do Regulamento do Fundo, realizada no dia 29 de março de 2016.

(i) aprovar, pela maioria dos Cotistas, titulares de 45,65% (quarenta e cinco inteiros e sessenta e cinco
centésimos por cento) do total das Cotas de emissão do Fundo, a destituição da gestora do Fundo,
Claritas Administração de Recursos Ltda; e

(ii) aprovar, pela maioria dos Cotistas, titulares de 45,65% (quarenta e cinco inteiros e sessenta e cinco
centésimos por cento) do total das Cotas de emissão do Fundo, a eleição da Reag Investimentos Ltda.
como nova gestora do Fundo.

Aprovadas, por maioria, as matérias constantes na Ordem do Dia, a alteração do Regulamento será
efetivada por ato do Administrador na data de contratação do novo gestor e ocorrerá no menor prazo
possível, em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da realização desta Assembleia. A partir da presente
data e até a efetivação da contratação do novo gestor, o Fundo deverá se abster de praticar qualquer ato
fora do curso ordinário dos negócios do Fundo.

Em função das deliberações acima e após o término da diligência realizada pelo Administrador na gestora
eleita, serão implementadas pelo Administrador, por conta e ordem do Fundo, o distrato e contratos
necessários à efetivação das decisões tomadas em Assembleia Geral Extraordinária, sem prejuízo dos
demais procedimentos estabelecidos no Regulamento, incluindo os arts. 26 e 29, conforme aplicáveis, e na
Instrução CVM nº 472.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos na sede da Administradora ou pelos e-mails
gedef@caixa.gov.br. A ata completa está disponível nos sites da CAIXA (www.caixa.gov.br → opção
“Downloads” → item “Aplicação Financeira – Fundo de Investimento Imobiliário DOMO”), no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br → selecionar “Produtos” → “opção “Renda Variável” → item
“Fundos de Investimentos” → selecionar “FIIs listados” → localizar “DOMO FDO INV IMOB - FII”) e no site
da CVM (www.cvm.gov.br → opção “Informações de Regulados” → opção “Fundos de Investimento” →
opção “Consulta a Informações de Fundos” → opção “Fundos de Investimento Registrados” em seguida
digitar o nome do Fundo), bem como na sede da Administradora.

São Paulo/SP, 29 de março de 2016
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