Prezado(a) Cotista,
Informamos que os informes de rendimentos referentes ao ano-calendário 2018 foram
enviados por meio dos Correios dentro do prazo legal previsto pela Receita Federal.
Caso. não tenha recebido, seguem abaixo as instruções para obtenção da segunda via
do informe:
1.
Para prover maior segurança ao Cotista e evitar a quebra de sigilo
bancário, necessitamos que a “Solicitação de Informe de Rendimentos”, abaixo,
seja preenchida e assinada;
2.
Após o preenchimento, a Solicitação deve ser encaminhada para o e-mail:
RI-VAM@bv.com.br, juntamente com uma cópia do RG ou CNH do responsável
para comprovação da identidade e assinatura.
Observações Importantes:
1. Devido ao processo de migração dos serviços de escrituração de alguns Fundos
Imobiliários do Banco do Brasil (“BB”) para a Votorantim Asset Management
(“VAM”), os Cotistas podem receber dois informes de rendimentos referentes ao
ano-calendário 2018, quais sejam, um referente ao período em que a escrituração
foi realizada pelo BB e outro referente ao período de responsabilidade da VAM.
Nestes casos, ambos os informes deverão ser consolidados para a composição do
imposto de renda.
2. Para os Cotistas que possuíam cotas do BBPO11, RDES11, RBRD11, BBRC11,
RNPD11 e RDPD11 para obter a segunda via do informe referente aos
rendimentos anteriores a 21/09/2018,momento em que ocorreu a migração dos
serviços de escrituração para a VAM, o Cotista deve se dirigir a qualquer agência
do Banco do Brasil, onde deverá apresentar um documento de identificação. Em
caso de dúvidas, o Cotista poderá entrar em contato diretamente com o Banco do
Brasil através do número abaixo: (21) 3808-6105.
Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Atenciosamente,
Relações com Investidores
Votorantim Asset Management
Av. Nações Unidas 14.171 - Torre A - 11º Andar
04794-000 | São Paulo - SP

SOLICITAÇÃO DE INFORME DE RENDIMENTOS

Eu, ____________________________________________________, inscrito(a) no
CPF/ME ou CNPJ/ME sob o número _________________________________, residente
e domiciliado em __________________________________________________, na
qualidade de cotista do ________________________________________________,
inscrito no CNPJ/ME sob nº ___________________________________ (“Fundo”),
autorizo a VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA. a enviar a segunda
via do informe de rendimentos do Fundo relativo ao ano calendário de _____________,
para o e-mail______________________________________________.

__________________________________, ____ de _______de 2019.

Assinatura: _______________________________________________

