COMUNICADO AOS COTISTAS
DO
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ nº 17.347.696/0001-19
A REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima,
2.277, 17º Andar, conj. 1.702 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 34.829.992/0001-86, devidamente
credenciada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como administradora de
carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM nº 18.073, de 02 de setembro de 2020,
na qualidade de instituição administradora do REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (atual denominação de “Reag Renda
Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário – FII”), inscrito no CNPJ sob o nº
17.347.696/0001-19, vem, informar ao mercado que não será realizada a distribuição
de rendimentos aos cotistas do Fundo referentes ao período apurado entre os dias
01/09/2020 e 30/09/2020, por orientação do Gestor, e com base nos seguintes motivos:
(i)
(ii)

(iii)

por decisão dos cotistas em sede de Assembleia Geral do Fundo realizada em
13.07.2016;
por estratégia do Fundo face a pandemia de COVID-19, considerando a
necessidade de negociações de descontos e carências junto aos inquilinos do
principal ativo do Fundo; e
estratégia adotada pelo Gestor para recompra dos recebíveis locatícios
cedidos onerosamente em 2017, tendo em vista o elevado índice de vacância
das unidades do principal ativo do Fundo à época, a fim de suprir as
necessidades de caixa do Fundo para o ano-exercício de 2017, conforme
proposta aprovada em sede de Assembleia Geral realizada em 03 de abril de
2017 e disponível no sistema Fundos.NET.

Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se
façam necessários.
Atenciosamente,
São Paulo 02 de outubro de 2020.
REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
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