CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS DE TERCEIROS

RESUMO DAS DECISÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

Comunicamos aos senhores cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA
TRX LOGÍSTICA RENDA (“Fundo”), CNPJ n.º 12.887.506/0001-43, que a Assembleia Geral
Extraordinária de Cotistas, convocada conforme edital de convocação publicado em 11 de janeiro
de 2019, cuja ordem do dia é deliberar sobre a proposta de aditamento ao contrato de locação
do imóvel de propriedade do Fundo localizado em Itapevi/SP, no sentido de estender a carência
no pagamento de alugueis para um total de 26 meses, a fim de que, em contrapartida, o locatário
assuma parcialmente o custeio de obras necessárias que são de encargos do Fundo, foi
instalada e suspensa na presente data, por solicitação da unanimidade dos cotistas presentes,
representantes de 29,82% (vinte e nove inteiros e oitenta e dois centésimos por cento) das cotas
emitidas pelo Fundo.

A suspensão da assembleia tem como objetivo obter prazo suficiente para que haja a apreciação,
pelo locatário, de sugestões realizadas pelos cotistas presentes em relação às condições acerca
do custeio das obras necessárias e que são objeto da matéria constante na Ordem do Dia.

Nesse sentido, convidamos os senhores cotistas do Fundo a comparecer à retomada da
Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas em 1º de fevereiro de 2019 às 14h, no escritório
da Caixa Econômica Federal (“Administradora”) localizado no Edifício São Luís Gonzaga, na
Avenida Paulista, 2300, 11º andar, Cerqueira César, São Paulo/SP.

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 B3
(www.b3.com.br → selecionar “Produtos e Serviços” → “opção “Renda Variável” → item “Fundos
de Investimentos” → selecionar “FIIs listados” → localizar “FDO INV IMOB CAIXA TRX
LOGÍSTICA RENDA”) 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, os documentos referentes à matéria a ser deliberada na referida
assembleia geral.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelos e-mails supot02@caixa.gov.br e
gedef04@caixa.gov.br.

São Paulo/SP, 29 de janeiro de 2019.
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