COMUNICADO AO MERCADO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ: 25.032.881/0001-53
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 2º andar, conjunto 202,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88, autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, nos
termos do Ato Declaratório CVM nº 14.820, de 8 de janeiro de 2016, neste ato representada na forma
do seu Contrato Social (“Administrador”), na qualidade de Administrador do FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL, inscrito no CNPJ sob o nº 25.032.881/0001-53
(“Fundo”), vem, por meio deste, esclarecer a respeito da mudança da negociação do Fundo
Imobiliário TG Ativo Real.
Originalmente, as cotas do Fundo eram negociadas no mercado de balcão através do ticker TGAR11B.
Quando fora constituído, ele era destinado a investidores profissionais, motivo pelo qual sua
negociação era feita em tal ambiente.
Com o crescimento do Fundo e a alteração do seu público-alvo para investidores em geral, vimos
como adequado que sua negociação fosse feita na bolsa de valores, propriamente, uma vez que este
ambiente é o mais conhecido e usual para o público geral. Dessa forma, o código de negociação
(ticker) do fundo foi alterado para TGAR11.
Essa alteração entrou em vigência em 01 de outubro 2018, de forma que alguns ajustes operacionais
ainda estão em curso. Nesse meio tempo, é possível que algumas corretoras ainda exibam no extrato
de cada investidor o código antigo do Fundo ou mesmo não identifiquem mais este código. Cada
corretora poderá apresentar uma situação em específico. Mas asseguramos que isso será
normalizado e os cotistas identificarão seu saldo a partir do novo ticker.
Em resumo, a partir da referida data, as negociações serão feitas através do ticker TGAR11 e tal
alteração se limita somente ao próprio ticker do Fundo.
São Paulo, 03 de outubro de 2018.
Atenciosamente,

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
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