KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ nº 35.864.448/0001-38
Nome de Pregão: FII KINEA SC
Código de Negociação: KNSC11

COMUNICADO AO MERCADO
RETIFICAÇÃO

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
62.418.140/0001-31, na qualidade de instituição administradora do KINEA SECURITIES FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ sob o nº 35.864.448/0001-38 (“Fundo”) e KINEA
INVESTIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 08.604.187/0001-44, na qualidade de gestor do Fundo,
informam aos cotistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Em 24 de maio de 2021 foi encerrada a oferta primária de cotas da 2ª (segunda) emissão do Fundo (“Oferta”),
nos termos da ICVM 400, no âmbito da qual foram subscritas e integralizadas 3.797.068 (três milhões,
setecentos e noventa e sete mil e sessenta e oito) cotas que, considerando o Preço de Subscrição de R$ 98,24

(noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), considerando a Taxa de Distribuição Primária, perfazem o
montante total de R$ 373.023.960,32 (trezentos e setenta e três milhões, vinte e três mil, novecentos e
sessenta reais e trinta e dois centavos).
Os recibos resultantes do exercício do Direito de Preferência, do Direito de Subscrição de Sobras e alocação de
ordens no âmbito da Oferta (KNSC13, KNSC14 e KNSC15, respectivamente) serão convertidos em cotas do
Fundo no fechamento de mercado do dia 31 de maio de 2021 e estarão disponíveis para negociação a partir
de 01 de junho de 2021, sob o código de negociação KNSC11 e código ISIN nº BRKNSCCTF008.
Todas as cotas devidamente emitidas, subscritas e integralizadas farão jus as futuras distribuição de
rendimentos e os cotistas que aderiram à Oferta receberão os rendimentos pro rata referentes ao período das
aplicações financeiras dos recursos nos Investimentos Temporários (conforme definido nos documentos da
Oferta) no dia 11 de junho de 2021. O valor do rendimento pro rata para cada um dos recibos será divulgado
no dia 31 de maio de 2021, após encerramento do mercado.
Segue quadro resumo abaixo:
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Total de Cotas

Referência

Código B3

Código ISIN

2.188.090

KNSC14(*)

BRKNSCR03M17(*)

524.803

KNSC15(*)

BRKNSCR04M16(*)

1.084.175

KNSC13(*)

BRKNSCR02M18(*)

Emitidas

Adquiridas através do exercício do Direito
de Preferência
Adquiridas através do exercício Direito de
Subscrição de Sobras
Adquiridas no procedimento de alocação
de ordens no âmbito da Oferta

(*) Códigos B3 e Códigos Isin atualizados
São Paulo, 31 de maio de 2021.
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
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