Pátria Edifícios Corporativos FII
COMUNICADO

Comunicado ao Mercado: Amortização Extraordinária

MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco 1, Sala 501, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 05.389.174/0001-01, a qual é autorizada
pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários,
por meio do Ato Declaratório CVM nº 7.110, de 29 de janeiro de 2003, na qualidade de administradora e PÁTRIA
INVESTIMENTOS LTDA., com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, sala A,
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 12.461.756/0001-17, na qualidade de gestor do PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (“Fundo”), constituído sob a forma de condomínio fechado, de acordo com a Lei nº
8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada e a Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme
alterada, Código de Negociação PATC11, vêm comunicar aos cotistas do Fundo (“Cotistas”) e ao mercado em geral o
quanto segue:
Nesta data, os Cotistas aprovaram a amortização no valor de R$ 49.901.177,90 (quarenta e nove milhões, novecentos e
um mil, cento e setenta e sete reais e noventa centavos), equivalentes a R$ 14,35 (quatorze reais e trinta e cinco centavos)
por cota.
Farão jus à respectiva parcela de amortização de cotas, cujo pagamento deverá ocorrer no dia 26 de março de 2021, todos
aqueles que detiverem cotas do PATC11 no fechamento do mercado no dia de hoje, 18 de março de 2021.
O time de gestão do PATC11 se coloca totalmente à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos por meio dos
contatos abaixo:
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