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TERMO DE APURAÇÃO DE CONSULTA FORMAL
No dia 18 de março de 2021, os representantes da MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de administradora do PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 30.048.651/0001-12 (“Fundo”),
apuraram o resultado da consulta formal elaborada aos cotistas do Fundo (“Consulta Formal”), enviada
no dia 03 de março de 2021 aos cotistas do Fundo.
Após análise do resultado da Consulta Formal e observado o quórum mínimo à aprovação, de maioria
simples, conforme previsto no Artigo 15.3 do regulamento do Fundo, constatou-se que os cotistas
detentores de 35,53% de cotas do Fundo em circulação, aprovaram a ordem do dia, conforme abaixo:
A amortização proposta pelo PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA., na qualidade de gestor do Fundo, em
atendimento ao disposto no artigo 66, VII da Instrução CVM nº 555/14, no valor total de R$ 49.901.177,90
(quarenta e nove milhões, novecentos e um mil, cento e setenta e sete reais e noventa centavos),
equivalentes a R$ 14,35 (quatorze reais e trinta e cinco centavos) por cota, será realizada no dia 26 de
março de 2021, por meio da distribuição de recursos mantidos em aplicações financeiras.
Farão jus ao pagamento da respectiva parcela de amortização de cotas os cotistas do Fundo que estiverem
inscritos no registro de cotistas ou registrados na conta de depósito como cotistas no fechamento do
mercado do dia de hoje, 18 de março de 2021.
Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos
adicionais que se fizerem necessários.
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