COMUNICADO AO MERCADO
ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS E DE
MONTANTE ADICIONAL
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/ME Nº 37.087.810/0001-37
ISIN: BRDEVACTF000
Código de negociação B3 (ticker): DEVA11

A VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no Cadastro
Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o n° 22.610.500/0001-88,
habilitada para administração de fundos de investimento conforme ato declaratório expedido pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 1.820, de 08 de janeiro de 2016, na qualidade de
instituição administradora (“Administrador”) e escriturador de cotas (“Escriturador”) do DEVANT
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, fundo de investimento
imobiliário, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 37.087.810/0001-37 (“Fundo”), informa aos cotistas do
Fundo e ao mercado em geral, em relação à 3ª (terceira) emissão de novas cotas do Fundo, conforme
fato relevante divulgado em 03 de fevereiro de 2021 e comunicados ao mercado divulgados em 01
de março de 2021 e 02 de março de 2021, que, no âmbito do período de exercício do Direito de
Subscrição de Sobras e Montante Adicional, iniciado em 02 de março de 2021 e encerrado em 08 de
março de 2021, os Cotistas que tenham exercido seu respectivo Direito de Preferência e indicado sua
intenção de participar do rateio pela subscrição de sobras e de montante adicional, tiveram seus
respectivos pedidos atendidos parcialmente, cujo fator de proporção do montante adicional foi
equivalente à 0,22989243858%.
A liquidação do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional será realizada no dia 12 de
março de 2021, e observará os procedimentos operacionais da B3 e do Escriturador, conforme o caso.
O Administrador permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se
façam necessários.
São Paulo, 09 de março de 2021.
Atenciosamente,

_______________________________________________________
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

