FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA
CNPJ/ME nº 37.112.770/0001-36
Código ISIN: BRRELGCTF008
Código de Negociação na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”): RELG11

FATO RELEVANTE

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição com sede na
cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, CEP
01451- 011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.486.793/0001-42, na qualidade de instituição
administradora (“Administrador”) do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA
(“Fundo”), informa aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral, que, nesta data foi aprovado, por
meio de Ato do Administrador, nos termos do artigo 24 do Regulamento do Fundo, a segunda
emissão de cotas do Fundo, no montante de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais),
correspondente a 2.000.000 (dois milhões) de Cotas, com preço de subscrição de R$100,00 (cem
reais) cada cota, já considerada a Taxa de Distribuição Primária, podendo ser acrescido em até 20%
(vinte por cento), conforme o caso, mediante a emissão do lote adicional (“Segunda Emissão”,
“Cotas” e “Oferta”).
O Prospecto Preliminar será disponibilizado para consulta após divulgação do Aviso ao Mercado e o
Prospecto Definitivo será disponibilizado para consulta após a obtenção do registro da Oferta na
CVM. O Ato do Administrador que aprovou a Oferta está disponível para consulta nos seguintes
endereços eletrônicos:
Administrador

https://www.brltrust.com.br/?administracao=fii-rec-logistica

Coordenador Líder

https://www.orama.com.br/ neste website, na página
principal, clicar em “Oferta Pública” depois clicar em “Veja
as ofertas disponíveis”, procurar por “REC Logística FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO” e selecionar a seta ao lado direito,
em seguida em “Links Oficiais” selecionar o “Aviso ao
Mercado”, "Prospecto Preliminar" ou a opção desejada.

O Fundo manterá seus cotistas e o mercado tempestivamente informados acerca da Oferta.
ESTE FATO RELEVANTE NÃO DEVE, EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, SER CONSIDERADO COMO
UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO OU DE SUBSCRIÇÃO DAS COTAS, SENDO CERTO QUE A
OFERTA AINDA ESTÁ SOB A ANÁLISE DA CVM, A QUAL AINDA NÃO SE MANIFESTOU A SEU
RESPEITO. ANTES DE TOMAR A DECISÃO DE INVESTIMENTO NAS COTAS QUE VENHAM A SER

DISTRIBUÍDAS NO ÂMBITO DA OFERTA, É RECOMENDÁVEL QUE OS POTENCIAIS INVESTIDORES QUE
LEIAM O REGULAMENTO DO FUNDO E FAÇAM A SUA PRÓPRIA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO FUNDO,
DE SUAS ATIVIDADES E DOS RISCOS DECORRENTES DO INVESTIMENTO NAS COTAS.
Sobre o Fundo
O Fundo é um Fundo de Investimento Imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado,
classificado pela ANBIMA como “FII Renda/Gestão Ativa/Híbrido”, cujo objetivo é proporcionar
rentabilidade aos seus Cotistas através da aquisição, primordialmente, em imóveis prontos,
terrenos ou imóveis em construção, destinados à exploração de atividades logísticas, de
armazenamento, distribuição, comerciais ou industriais (“Imóveis Alvo”) e, complementarmente,
em direitos reais sobre Imóveis Alvo, que sejam geradores de renda. Além do investimento em
Imóveis Alvo e direitos reais sobre os Imóveis Alvo, o Fundo poderá adquirir (i) ações ou cotas de
sociedades cujo propósito seja investimentos em direitos reais sobre Imóveis Alvo; (ii) cotas de
fundos de investimento em participações que tenham como política de investimento aplicações em
sociedades cujo propósito consista no investimento em Imóveis Alvo ou direitos reais sobre Imóveis
Alvo; (iii) cotas de outros fundos de investimento imobiliários que tenham como política de
investimento aplicações em imóveis ou direitos reais sobre imóveis; (iv) certificados de recebíveis
imobiliários cuja emissão ou negociação tenha sido objeto de distribuição pública ou cujo registro
tenha sido dispensado nos termos da regulamentação aplicável; ou (v) outros valores mobiliários
desde que tenham sido emitidos por emissores registrados na CVM cujas atividades preponderantes
sejam permitidas aos fundos de investimento imobiliário (em conjunto com os Imóveis Alvo, os
“Ativos Alvo”), respeitadas as demais exigências e disposições relativas à política de investimentos
contidas no Regulamento.
O Administrador permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se
façam necessários.

São Paulo, 16 de setembro de 2020.

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador

