COMUNICADO AO MERCADO

São Paulo, 03 de agosto de 2017.

A VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. (“VAM”), na qualidade de Instituição Administradora
do BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (Ticker BM&F Bovespa:
BBRC11), inscrito no CNPJ/MF sob o no. 12.681.340/0001-04 ("Fundo”), vem por meio destra prestar os
seguintes esclarecimentos:
a) os relatórios semestrais e anuais publicados até dezembro/2016, conforme exigia a ICVM
472, deixaram de ser obrigatórios e foram substituídos de acordo com as alterações
propostas pela ICVM 571. Com as alterações definidas pela nova regulamentação os
relatórios que entraram em vigor são: Informe Mensal, Informe Trimestral e Informe Anual,
que de maneira mais objetiva consolida as informações antes descritas em forma de textos.
b) a VAM desenvolvia de maneira espontânea o Relatório do Administrador Mensal onde
constavam as informações mais detalhadas do Fundo, atualmente descritas no Informe
Mensal, Trimestral e Anual. Com o intuito de mantermos a opinião do gestor sobre os fatos
e as decisões que envolvem essa gestão, será mantido o Relatório de Gestão, porém em
periodicidade semestral e anual, com a opinião do gestor, dado que o Fundo tem somente
uma agência em construção, sendo 18 pagando aluguel e uma aguardando o habite-se para
iniciar o pagamento de aluguel e, por meio de comunicados ao mercado mais frequentes,
quando houver situações que necessitem de esclarecimentos.
c) no último Relatório de Gestão - Semestral (junho/2017) publicado no site do Fundo em
https://www.vam.com.br/web/site/bb_rendaCorporativa/pt/demonstracoes/acompanham
entoMensal.html, Informações Financeiras > Acompanhamento Periódico > Relatório de
Gestão – Semestral, prestamos o seguinte esclarecimento:


Agência Eng. Heitor Antonio Eiras Garcia: Foi concedido pela Prefeitura de São
Paulo, o alvará de construção para a agência Raposo. Após a aprovação da nova
planta pelo Banco do Brasil, a construtora responsável foi contratada. O prazo de
construção aproximado é de 7 meses. Devido aos gastos para a obra, há a previsão
de uma redução do valor a ser distribuído de R$ 0,10/cota, a partir de agosto de
2017 (referente a julho de 2017) até fevereiro de 2018.

d) destacamos ainda que o relatório acima passou a contar a sessão “Informações Financeiras”,
e o subitem “Demonstrações Financeiras”.

e) Sobre as fotos dos imóveis as atualizações são feitas conforme ocorrem as vistorias anuais
necessárias para a elaboração dos laudos de avaliação periódicos, e são apresentadas nos
relatórios anuais publicados no site do Fundo.
Essas adequações visam o atendimento de demandas recebidas de investidores e de colaboradores desse
mercado.

Atenciosamente,
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM S.A.

