BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA – FUNDO DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
(“Fundo”)
CNPJ nº 20.216.935/0001-17 - Código de Negociação na B3: “BCIA11”
COMUNICADO AO MERCADO
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 sob o n°
60.746.948/0001-12 (“Administrador”), na qualidade de Administrador do BRADESCO
CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII,
inscrito no CNPJ sob o nº 20.216.935/0001-17 (“BCIA11” e/ou “Fundo), vem, pelo presente,
informar aos cotistas e ao mercado em geral que, em 26 de agosto de 2020, foi encerrada
a oferta pública de distribuição primária de cotas (“Cotas”) da 3ª emissão do Fundo, (“3ª
Emissão”), nos termos da Instrução CVM nº 400, (“Instrução CVM nº 400”), em classe e
série únicas, nominativas e escriturais, todas com valor unitário de R$ 118,26 (cento e
dezoito reais e vinte e seis centavos) por cota (“Valor da Cota”), correspondente à média
aritmética do preço de fechamento da cota nos 90 (noventa) pregões anteriores ao 5º dia
útil que antecedeu a data de convocação da Assembleia Geral de Cotistas realizada em
30 de setembro de 2019 (“AGC de Aprovação da Oferta”). Durante a 3ª Emissão foram
subscritas e integralizadas 2.029.425 (dois milhões, vinte nove mil, quatrocentas e vinte
e cinco) Cotas, perfazendo o montante total colocado de R$ 239.999.800,50 (duzentos e
trinta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil e oitocentos reais e cinquenta
centavos), considerando o exercício de lote adicional de 20% (vinte por cento) do
montante total das Cotas inicialmente ofertadas (“Lote Adicional”).
As Cotas subscritas e integralizadas durante a 3ª Emissão do Fundo, atualmente sob o
código ISIN nº ISIN “BRBCIACTF005”, passarão a ser negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão, a partir do dia 01 de setembro de 2020, participando em igualdade de condições
nas futuras distribuições de rendimentos do BCIA11.
Adicionalmente, informamos que o comunicado acerca da distribuição de rendimentos
pro rata será divulgado em 31 de agosto de 2020.
Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se
façam necessários.
28 de agosto de 2020
BANCO BRADESCO S.A.

