COMUNICADO AO MERCADO
VECTIS RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ nº 40.041.723/0001-53
Código ISIN das Cotas: BRVCRRCTF008
Código de Negociação na B3: VCRR11
Nome do Pregão: FII VECT REN

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Administrador”), com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi,
CEP 01451-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.486.793/0001-42, e a VECTIS GESTÃO DE
RECURSOS LTDA. (“Gestor”), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº 758, Conj. 132, CEP 04542-000, inscrita no CNPJ/ME sob o
n° 12.620.044/0001-01, nas qualidades de, respectivamente, administrador e gestor do VECTIS
RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/ME sob o nº
40.041.723/0001-53 (“Fundo”), vêm comunicar aos cotistas e ao mercado em geral que:
O Fundo realizou oferta de distribuição pública da 1ª (primeira) emissão de cotas, destinada à
investidores em geral, composta por até 2.000.000 (dois milhões) de cotas (“Cotas”), perfazendo o
montante total de até R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), e mínimo de 1.000.000 (um
milhão) de Cotas, perfazendo o montante total de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), pelo
valor unitário, na data de emissão, de R$ 100,00 (cem reais) nos termos da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, sendo encerrada em
01 de junho de 2021, com a subscrição de 2.000.000 (dois milhões) de Cotas, com valor nominal
unitário de R$ 100,00 (cem reais), totalizando o montante de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões
de reais).
As 2.000.000 (duas milhões) de Cotas descritas acima, totalmente subscritas e integralizadas em
31/05/2021, sob o código VCRR13 e ISIN BRVCRRCTF008, estarão disponíveis para negociação sob
o código VCRR11 e ISIN BRVCRRCTF008, a partir de 21/06/2021.
Todos os titulares de tais Cotas farão jus a direitos iguais, inclusive no que se refere aos pagamentos
de rendimentos do Fundo.
Ficamos
à
disposição
vectisgestao@vectis.com.br.

para

quaisquer

esclarecimentos

adicionais

pelo

São Paulo, 16 de junho de 2021.
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
e
VECTIS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

e-mail

