FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TOURMALET V- EDIFÍCIO CIDADE
NOVA - CNPJ/MF n°34.197.700/0001-30 - COMUNICADO AO MERCADO.

A SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA., sociedade
com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 5º andar, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº
62.285.390/0001-40 (“Administradora”), na qualidade de instituição administradora do FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TOURMALET V- EDIFÍCIO CIDADE NOVA
(“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 34.197.700/0001-30, vem pelo presente retificar o
comunicado do dia 21.08.2020, a data de início para negociação das cotas será dia 17.03.2020, e
ratificar aos seus cotistas e demais interessados, que o Fundo possui : (i) 431.200 ( quatrocentas e
trinta e uma mil e duzentas) cotas seniores devidamente subscritas e integralizadas, no valor total de
R$43.120.000,00 (quarenta e três milhões e cento e vinte mil reais), valor inicial da cota em
R$100,00 (cem reais); e (ii) 244.620 ( duzentas e quarenta e quatro mil, seiscentas e vinte ) cotas
subordinadas, no valor total de R$24.462.000,00 ( vinte de quatro milhões, quatrocentos e sessenta
e dois mil reais) subscritas e integralizadas, valor inicial da cota em R$100,00 (cem reais), (iii) a
primeira emissão, de ambas as classes de cotas do Fundo, foi encerrada em 07/11/2019 (iv) não
haverá distinção nas futuras distribuições de rendimentos aos investidores do Fundo,(v) o pregão do
Fundo terá a denominação de (“ FII TOUR V’) e (vi) os códigos de negociação das cotas são:
TCIN11 – sênior, TCIN12 – Sub; BRTCINCTF000 – sênior e

BRTCINCTF018 – Sub.

As cotas seniores e subordinadas, mencionadas acima, subscritas e integralizadas durante a 1ª
Emissão do Fundo, passarão a ser negociadas na B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão a partir do dia
17.03.2021.
Os cotistas também podem obter informações através do e-mail: fip.fii.adm@singulare.com.br ou
do telefone (55) 11. 2827-3500.

São Paulo, 12 de março de 2021
SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
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