COMUNICADO AO MERCADO
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ nº 35.754.164/0001-99
Código de Negociação das Cotas na B3: PATL11
Código ISIN: BRPATLCTF003
Nome de pregão: FII PATR LOG

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Cidade e Estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2275, 2° andar, conjunto 202, Jardim Paulistano, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 22.610.500/0001-88, a qual é
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a exercer a atividade de administração de carteira de
valores mobiliários por meio do Ato Declaratório CVM nº 14.820, de 08 de janeiro de 2016, na qualidade de
administradora (“Administradora”), do PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito
no CNPJ sob o nº 35.754.164/0001-99 (“Fundo”), vem, neste ato, informar aos cotistas do Fundo e ao mercado
em geral, a distribuição de rendimentos do Fundo aos Cotistas, no montante de R$ 0,08 (oito centavos) por
cota, referente ao mês de agosto de 2020, que será pago até o dia 09 de setembro de 2020.
Conforme comentando no Fato Relevante de Aquisições, disponível AQUI, de Ativos Alvo da 1ª Emissão do
Fundo, uma vez que o Fundo teve a Liquidação da sua 1ª Emissão (“Oferta Inicial”) encerrada no dia 05 de
agosto de 2020 e os recursos captados foram investidos em aplicação financeira com alta liquidez para
utilização por ocasião do fechamento da transação (a qual somente poderia ocorrer após a conclusão
satisfatória da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 24 de agosto de 2020), os rendimentos a serem
distribuídos em relação ao mês de agosto de 2020, aqui mencionados, não refletem os rendimentos oriundos
da exploração econômica dos Ativos Alvo adquiridos.
O Administrador permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam
necessários.

Atenciosamente,
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
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