COMUNICADO AO MERCADO
CONVERSÃO DE RECIBO DAS COTAS DA 1ª EMISSÃO DO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA
CNPJ nº 37.112.770/0001-36
Código ISIN nº BRRELGCTF008
Código de Negociação na B3 nº RELG11
FII REC LOG
A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira
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 Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia
(“CNPJ/ME”) sob o nº 13.486.793/0001-42 (“Administrador”), na qualidade de Administrador do FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA, inscrito no CNPJ/ME sob nº 37.112.770/0001-36
(“Fundo”), informa aos Cotistas do Fundo e ao mercado em geral o que segue.
Conforme divulgado aos cotistas e ao mercado em geral por meio do Comunicado ao Mercado de
Resultado Final de Alocação, divulgado pelo Administrador, em nome do Fundo, em 23 de outubro de
2020, foi encerrada a oferta pública de distribuição primária das Cotas com esforços restritos de colocação
(“Oferta Restrita”), nos termos da Instrução CVM nº 476 tendo sido efetivamente subscritas e
integralizadas 335.710 (trezentos e trinta e cinco mil e setecentos e dez) Cotas, ao preço unitário de R$
100,00 (cem reais), perfazendo o montante total de R$33.571.000,00 (trinta e três milhões e quinhentos
e setenta e um mil reais).
As Cotas subscritas e integralizadas durante o período da Oferta Restrita, nos termos do artigo 13 da
Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM nº 476”), ficarão bloqueadas para
negociação e somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários,
sob o código de negociação RELG11, depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua subscrição ou
aquisição pelo investidor, conforme as seguintes datas:
Data da Integralização

09/09/2020
17/09/2020
29/09/2020
08/10/2020

Liberação
Negociação

Código dos
Recibos

18/12/2020
18/12/2020
28/12/2020
06/01/2021

RELG11
RELG13
RELG14
RELG15

ISIN
BRRELGCTF008
BRRELGR01M16
BRRELGR02M15
BRRELGR03M14

Os recibos resultantes da subscrição das cotas no âmbito da 1ª (primeira) emissão de novas cotas do
Fundo (“Cotas” e “Emissão”, respectivamente), serão convertidos em cotas do Fundo e estarão
disponíveis para negociação em 18 de dezembro de 2020, sob o código RELG11, conforme tabela acima.
A partir da conversão dos recibos das Cotas, os titulares de tais Cotas farão jus a direitos iguais às demais
cotas do Fundo, inclusive no que se refere aos pagamentos de rendimentos e amortizações, caso
aplicável.
Atenciosamente,
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
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