COMUNICADO AO MERCADO
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ/MF nº 24.960.430/0001-13
A INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição devidamente autorizada
pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a administrar fundos de investimento, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 62.418.140/0001-31 e a KINEA INVESTIMENTOS LTDA., sociedade devidamente autorizada pela
CVM para o exercício da atividade de gestão de carteira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Minas da Prata, nº 30, 4º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.604.187/0001-44, habilitada
para a administração de carteiras de valores mobiliários conforme Ato Declaratório nº 9.518, de 19 de
setembro de 2007, expedido pela CVM (“Gestor”) do KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO - FII, constituído sob a forma de condomínio fechado, regido pelo seu regulamento, pela Lei
nº 8.688, de 25 de junho de 1993, conforme alterada, pela Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008,
conforme alterada e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 24.960.430/0001-13 (“Fundo”), comunicam aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral
as informações sobre (i) o valor patrimonial das cotas do Fundo; (ii) a parcela do Fundo alocada em
Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI; e (iii) determinadas informações a respeito da carteira de
ativos do Fundo, sendo que tais informações estarão disponíveis no endereço eletrônico abaixo:
http://www.kinea.com.br (Neste website, acessar a seção “Documentos”, clicar em “Kinea Índices de
Preços” na coluna localizada à esquerda desta página, acessar o link “Informes Periódicos” e então clicar
no link “Informe Diário”)
A data deste comunicado é de 11 de agosto de 2017.

