COMUNICADO AO MERCADO
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ nº 37.180.091/0001-02
Código ISIN nº BRBBFOCTF004
Código de negociação das Cotas na B3: BBFO11
Nome de Pregão: FII BB FOF
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A., sociedade devidamente autorizada pela
CVM para o exercício profissional de administração de carteira de títulos e valores
mobiliários, com sede na Praça XV de Novembro, 20º – salas 201, 202, 301 e 302 Centro - Rio de Janeiro – RJ, CEP 20010-010, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o n.º 30.822.936/0001.69
(“Administrador”), na qualidade de instituição administradora do BB FUNDO DE
FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, fundo de investimento
imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, nos termos da Instrução
CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, inscrito no CNPJ/ME sob o
nº 37.180.091/0001-02 (“Fundo”), considerando o encerramento, em 29 de dezembro de
2020, da distribuição de cotas da 1ª (primeira) emissão do Fundo (“Cotas” e “Emissão”,
respectivamente), realizada nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro
de 2003, conforme alterada, com a intermediação do UBS BRASIL CORRETORA DE
CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante
do sistema de distribuição de valores mobiliários e pertencente ao grupo UBS BB
SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S.A., com sede na
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 7º andar, na cidade de São Paulo, estado de São
Paulo, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.819.125/0001-73 (“Oferta”),
nos termos do anúncio de encerramento divulgado em 29 de dezembro de 2020, vêm a
público comunicar aos cotistas e ao mercado em geral que (i) no âmbito da Emissão e da
Oferta foram subscritas e integralizadas 4.003.900 Cotas, pelo preço unitário de emissão
de R$ 100,00 (cem reais), perfazendo o montante total colocado de R$ 400.390.000,00
(Quatrocentos milhões, trezentos e noventa mil de reais); e (ii) as Cotas subscritas e
integralizadas no âmbito da Emissão passarão a ser negociadas em mercado secundário
administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão a partir de 06 de janeiro de 2021, sob o
código “BBFO11” e sob o código ISIN nº BRBBFOCTF004, observado que todas as Cotas
subscritas e integralizadas no âmbito da Emissão participarão das futuras distribuições de
rendimento do Fundo em igualdade de condições, não havendo distinção na distribuição
de rendimentos entre os investidores do Fundo.
Sendo o que nos cumpria para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais
esclarecimentos que se façam necessários.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2020.
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

