COMUNICADO AO MERCADO
A GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A. com sede na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Praça XV de Novembro, nº 20 / cj. 1201-B, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
27.652.684/0001-62 (“Administrador”), na qualidade de Administrador do FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII NOVO HORIZONTE (“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob nº
17.025.970/0001-44, serve-se da presente para, comunicar aos cotistas do Fundo e ao mercado
em geral o que em 02 de maio de 2017 foi recebido pelo Administrador o Ofício B3 75/2017- SAF
de 02/5/2017 - Geração Futuro Corretora de Valores S/A - Suspensão de negociação – Não
recebimento de informação sobre distribuição de provento (“Ofício”), conforme transcrição
abaixo:
“02 de maio de 2017
75/2017 - SAF
Geração Futuro Corretora de Valores S/A
At. Sr. Eduardo Alvares Moreira
Diretor Responsável

Ref.: Suspensão de negociação – Não recebimento de informação sobre distribuição de provento

Prezado Senhor,
Tendo em vista o não recebimento em 28/04/2017, de comunicado a respeito da distribuição ou
não de rendimentos relativos ao mês de abril/2017, para o fundo relacionado abaixo, informamos
que o mesmo teve a negociação suspensa de suas cotas no pregão de 02/05/2017, desde sua
abertura.
Nome de Pregão
Denominação Social CNPJ
FII NOVOHORI FDO INV IMOB - FII NOVO HORIZONTE

17.025.970/0001-44

A reabertura dos negócios fica condicionada ao envio de comunicado confirmando ou não a
distribuição de rendimentos.
Os esclarecimentos prestados por essa administradora deverão ser precedidos da transcrição do
teor do presente ofício e deverão ser encaminhados por meio do sistema FundosNet, da seguinte
forma:
Categoria: Comunicado ao Mercado
Assunto: Esclarecimento de consultas BM&FBOVESPA/CVM
Lembramos que os administradores são integralmente responsáveis pelas informações prestadas
com relação ao pagamento de rendimentos, que se dará conforme procedimentos da Central
Depositária de Ativos e na forma prevista no Regulamento de Operações da Câmara de
Compensação, Liquidação e Gerenciamento de Riscos de Operações.”

São Paulo (11) 2137-8888

Porto Alegre (51) 2121-9500

Rio de Janeiro (21) 2169-9999

Ouvidoria 0800 605 8888

Resposta Administrador
Em resposta ao Ofício, o Administrador comunica aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral
que a distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de abril de 2017 será realizada
normalmente no dia 09 de maio de 2017.
Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam
necessários.

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2017
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