COMUNICADO

O BANCO BRADESCO S.A., instituição devidamente autorizada pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) a administrar fundos de investimento, com sede na Cidade de Osasco, Estado
de São Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 60.746.948/0001-12,
neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de instituição administradora
(“Administrador”) do BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, constituído sob a forma de condomínio fechado, regido pelo
seu regulamento, pela Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada (“Lei nº 8.668/93”),
pela Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM nº
472/08”) e pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 20.216.935/0001-17, na qualidade de emissor e ofertante (“Fundo”), vêm,
respeitosamente, COMUNICAR, para fins de exercício do Direito de Preferência, a atualização do
preço de emissão da cota do Fundo, bem como de sua taxa de distribuição primária, para
integralização em 18 de agosto de 2017, conforme abaixo:
Preço de emissão por cota:

Taxa de distribuição primária

R$ 116,48795560 correspondente ao valor patrimonial
das cotas de emissão do Fundo em 18 de agosto de
2017.
Considerando o valor das cotas de R$ 116,48795560,
correspondente ao valor patrimonial das cotas de
emissão do Fundo em 18 de agosto de 2017, e a
subscrição e integralização do Volume Mínimo da
Oferta, os encargos da 2ª Emissão corresponderão a
um percentual de 1,95% (um inteiro e noventa e cinco
centésimos por cento) sobre o Valor da Cota da 2ª
Emissão, ou aproximadamente R$ 2,27 (dois reais e
vinte e sete centavos) por Cota da 2ª Emissão (em 18
de agosto de 2017).

Permanecemos a disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.
Osasco, SP, 17 de agosto de 2017.
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