Informações sobre Direitos - FUNDOS
Direito de preferência na subscrição de cotas
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES

Administrador

MOBILIÁRIOS LTDA
Responsável pela informação

Lilian Palacios

Telefone para contato

(11) 3030-7174

Ato de aprovação

Ato do Administrador

Data de aprovação

23/05/2019

Data-base (último dia de
negociação “com” direito à

27/05/2019

subscrição)
Quantidade

de cotas que

atualmente se divide o PL do

1.140.552,184

fundo
Quantidade máxima de cotas a
serem emitidas, sem considerar
os lotes adicional e

1.570.351 (um milhão, quinhentas
e setenta mil, trezentas e
cinquenta e uma)*

suplementar
Não será concedido direito de
subscrição de sobras aos cotistas
do Fundo, sendo certo que caso
não sejam subscritas a totalidade
Tratamento dispensado às

das cotas objeto da 6ª emissão

sobras de subscrição

durante o período para exercício
do direito de preferência, as Cotas
remansecentes serão destinadas
à Oferta Pública restrita aos
Cotistas do Fundo.

Possibilidade de subscrição
parcial

SIM

Valor mínimo de subscrição
parcial

R$ 1.000.000,00

% de subscrição

137,683397%*

Preço de emissão por cota

R$ 127,36*

Início do prazo de subscrição,
se definido.

03/06/2019

Fim do prazo para subscrição,
se definido.

14/06/2019

Restrição à negociação da
Cessão de Direitos

Sim.

Direitos das cotas emitidas em
relação à distribuição de
rendimento

As Cotas da Oferta, desde que
alcançada a Distribuição Minima,
farão jus aos rendimentos
relativos ao exercício social em
que forem emitidas, calculados
pro rata temporis, a partir da data
de sua subscrição e integralização
e com direitos iguais aos das
Cotas objeto das demais
emissões do Fundo após o
encerramento da oferta.

*Valores estimados, considerado o valor de mercado do fechamento da cota em 22 de
maio de 2019, informado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). Para a conversão
da integralização de cotas será utilizada o valor de mercado da cota informado pela B3,
no dia da efetiva disponibilidade dos recursos.

