RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ/ME nº 35.652.227/0001-04 - Código de Negociação: RBLG11
COMUNICADO AO MERCADO
O BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado, Botafogo,
CEP 22250-040, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”),
sob o nº 59.281.253/0001-23, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social (“Administradora”),
na qualidade de instituição administradora, e RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 07.981.934/0001-09 (“Gestora”), na qualidade de Gestora, do RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII , inscrito no CNPJ/ME nº 35.652.227/0001-04 (“Fundo”), vem comunicar
ao mercado em geral que:
•

Conforme Instrumento Particular de Primeira Alteração do Regulamento do Fundo, de 03 de julho
de 2020, foi aprovada a 1ª emissão do Fundo sendo até 450.000 (quatrocentas e cinquenta mil)
cotas classe A e até 300.000 (trezentas mil) cotas classe B, todas com valor unitário de R$ 100,00
(cem reais), perfazendo o montante total de até R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais).
A 1ª Emissão do Fundo foi encerrada em 27 de julho de 2020 sendo que, posteriormente, foi
divulgado em 16 de outubro de 2020 um comunicado ao mercado informando o resgate das cotas
classe B, restando portando, somente as cotas classe A e futuras cotas que venham a ser
integralizadas em posteriores emissões do Fundo.

•

A oferta pública primária de cotas da 2ª emissão do Fundo foi aprovada por Ato do Administrador
em 27 de julho de 2020, sendo o mesmo retificado em 27 de agosto de 2020. A 2ª emissão foi
realizada com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e foi encerrada em 26 de fevereiro de 2021, sendo que,
até a data de encerramento foram subscritas 354.300 (trezentas e cinquenta e quatro mil e
trezentas) cotas, totalizado o valor de R$ 35.430.000,00 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e
trinta mil reais), totalmente integralizadas conforme chamadas de capital realizadas pela
Administradora.

•

A 1ª chamada de capital da 2ª emissão teve a liquidação de 118.100 (cento e dezoito mil e cem)
cotas em 16 de outubro de 2020, conforme fato relevante do dia 15 de outubro de 2020. Desta
forma, as cotas integralizadas na 1ª chamada de capital da 2ª emissão do Fundo, atualmente sob o
código de negociação RBLG 13 e código ISIN BRRBLGR01M19, superaram o prazo de lock up previsto

no artigo 13 da Instrução CVM 476 e a partir do dia 26 de março de 2021, estarão liberadas para
negociação no mercado de bolsa administrado e operacionalizado pela B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão,
sob o código de negociação RBLG11, em conjunto com as 285.899 (duzentas e oitenta e cinco mil,
oitocentas e noventa e nova) cotas da 1ª Emissão.
•

Na 2ª chamada de capital da 2ª emissão, foram integralizadas no dia 26 de fevereiro de 2021
236.200 (duzentas e trinta e seis mil e duzentas) cotas, correspondentes ao saldo das cotas
subscritas no âmbito da 2ª emissão do Fundo. Estas cotas ficarão em lock up, sob o código de
negociação RBLG14 e código ISIN BRRBLGR02M18, conforme previsto no artigo 13 da Instrução
CVM 476, até o dia 27 de maio de 2021, quando poderão ser negociadas no mercado de bolsa
administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, sob o código de negociação
RBLG11.

Todas as cotas devidamente emitidas, subscritas e integralizadas farão jus a futuras distribuições de
rendimento em igualdade de condições.

22 de março de 2021.

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM.
e
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

