Informações sobre Direitos – FUNDOS
Direito de preferência na subscrição de cotas
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII
Administrador

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, 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia (“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, conforme Ato Declaratório nº 11.784, de 30
de junho de 2011.

Responsável pela informação

Robson Sakurai

Telefone para contato

11 3133 0350

Ato de aprovação

Ato particular do Administrador realizado em 07 de
janeiro de 2021.

Data de aprovação

07/01/2021

Data-base (último dia de negociação “com”

19/02/2021

direito à subscrição)
Quantidade de cotas que atualmente se divide o

8.552.711 (oito milhões, quinhentas e cinquenta e duas

PL do fundo

mil, setecentas e onze) novas cotas.

Quantidade máxima de cotas a serem emitidas,

3.965.108 (três milhões, novecentas e sessenta e cinco

sem considerar os lotes adicional e suplementar

mil, cento e oito) novas cotas, correspondente à R$
350.000.083,16 (trezentos e cinquenta milhões, oitenta
e três mil e dezesseis centavos).

Tratamento dispensado às sobras de subscrição

haverá abertura de prazo para exercício de direito de
subscrição de sobras pelos Cotistas que exerceram o
Direito de Preferência.

Possibilidade de subscrição parcial

SIM.

Valor mínimo de subscrição parcial

R$ 30.000.060,09 (trinta milhões, sessenta reais e nove
centavos), correspondente à 339.867 (trezentas e trinta
e nove mil, oitocentas e sessenta e sete) novas cotas.

% de subscrição (Fator de Proporção do Direito
de Preferência)

0,46360827160

Preço de emissão por cota

R$ 88,27 (oitenta e oito reais e vinte e sete centavos)
por cota.

Início do prazo de subscrição, se definido.

26/02/2021

Fim do prazo para subscrição, se definido.

10/03/2021 na B3 e 11/03/2021 no Escriturador

Restrição à negociação da Cessão de Direitos

Os Cotistas poderão ceder seu direito de preferência
entre os próprios cotistas ou a terceiros, observado os
prazos operacionais da B3.

Direitos das cotas emitidas em relação à

As cotas da presente oferta, desde que subscritas e

distribuição de rendimento

integralizadas, farão jus aos rendimentos relativos ao
exercício social em que forem emitidas, calculados pro
rata temporis, a partir da data de sua subscrição e
integralização e com direitos iguais aos das cotas objeto
das demais emissão do Fundo.

