BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/ME Nº 22.219.335/0001-38
ISIN: BRBCRICTF009
Código de negociação B3 (ticker): BCRI11
Nome do Pregão: FII BEES CRI
COMUNICADO AO MERCADO
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 CNPJ/ME sob o nº
13.486.793/0001-42, devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores
mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 11.784, de 30 de junho de 2011, na
qualidade de administrador (“Administrador”) do BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/ME sob o nº
22.219.335/0001-38 (“Fundo”), serve-se do presente para informar aos Cotistas e ao
mercado em geral que:
Em 18 de dezembro de 2020, foi encerrada a 8ª emissão de cotas do Fundo (“Oitava
Emissão” e “Novas Cotas”, respectivamente) na qual foram subscritas e integralizadas
800.000 (oitocentas mil) Novas Cotas, o que corresponde à totalidade das Novas Cotas
objeto da Oitava Emissão, no valor unitário de R$ 100,00 (cem reais), perfazendo o
montante total de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), apenas perante Cotistas
do Fundo em decorrência do exercício de Direito de Preferência, de Sobras e do
Montante Adicional.
Cumpre informar que as cotas da Oitava Emissão atualmente não se encontram em
período de lock up, nos termos da ICVM 476, portanto, estão disponíveis para
negociação a partir de 13/01/2021.
Os recibos das Novas Cotas, subscritas e integralizadas durante a Oitava Emissão do
Fundo (FII BEES CRI), serão convertidos em cotas, as quais passarão a ser negociadas na
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, sob o código de negociação BCRI11 e código ISIN nº
BRBCRICTF009, a partir da abertura do mercado no dia 13 de janeiro de 2021,
participando em igualdade de condições nas futuras distribuições de rendimentos do
BCRI11.
O Administrador permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos
adicionais que se façam necessários.
Exceto quando especificamente definidos neste comunicado, os termos aqui utilizados
iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído nos demais documentos
da Oitava Emissão, os quais encontram-se disponíveis na página do Fundo na B3 e CVM
São Paulo, 08 de janeiro de 2021.
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