ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ nº 34.847.063/0001-08
Código ISIN: BRAFOFCTF007
Código de Negociação das Cotas na B3: AFOF11
Nome de Pregão: FII ALIANZFF

COMUNICADO AO MERCADO
A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com
sede na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi - São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/ME sob
o nº 13.486.793/0001-42, e a ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA., com sede na Rua
Joaquim Floriano, nº 960, 12º andar, CJ 121, Itaim Bibi – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 21.950.366/0001-00, na qualidade de administradora e gestora, respectivamente,
do ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, inscrito no CNPJ/ME sob
o nº 34.847.063/0001-08 (“Fundo”), vem a público informar, considerando que:
I.

A 1ª emissão de cotas do Fundo, distribuída nos termos da ICVM nº 476, de 1.000.000
quantidades, ao preço unitário de R$ 100,00, totalizando o montante de R$
100.000.000,00, foi iniciada em 20/02/2020 e encerrada em 23/09/2020, sendo
subscrito e integralizado 367.123,3483 cotas; e

II.

A 2ª emissão de cotas do Fundo, distribuída por meio de lote único e indivisível, nos
termos da ICVM nº 400, de 0,65177497 quantidades, ao preço unitário de R$
109,12626239, totalizando o montante de R$ 71,13, foi encerrada em 30/09/2020,
sendo subscrita e integralizada a quantidade total emitida.

As 367.124 cotas do Fundo, subscritas e integralizadas no âmbito das ofertas acima descritas,
estarão disponíveis para negociação no mercado secundário, por meio do mercado de bolsa,
administrado e operacionalizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), a partir da
abertura dos mercados no dia 23 de março de 2021, sob o código de negociação AFOF11
e código ISIN BRAFOFCTF007, tendo em vista não estarem em período de lock up.
Cumpre ressaltar que as negociações de cotas somente poderão ocorrer entre investidores
profissionais.
Todas as cotas do Fundo devidamente emitidas, subscritas e integralizadas, farão jus a futuras
distribuições de rendimentos em igualdade de condições.
São Paulo, 18 de março de 2021.
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

