COMUNICADO AO MERCADO
VBI REITS FOF –FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/ ME nº35.507.457/0001-71

A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte),
Itaim Bibi, CEP 01451-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.486.793/0001-42, devidamente credenciada
pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários,
conforme Ato Declaratório nº 11.784, de 30 de junho de 2011 (“Administradora”), e a VBI REAL ESTATE
GESTÃO DE CARTEIRAS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.274.775/0001-71 (“Gestora”), na
qualidade de administradora e gestora, respectivamente, do VBI REITS FOF - Fundo de Investimento
Imobiliário, inscrito no CNPJ/ME sob o n° 35.507.457/0001-71 (“RVBI11”), serve-se do presente para
informar aos cotistas e ao mercado em geral que:

O Fundo passou a disponibilizar em seu site de Relações com Investidores (www.vbireits.com.br) o
histórico de cotas patrimoniais diárias do Fundo, bem como a performance diária acumulada
das cotas patrimonial e de mercado. Alinhado as melhores práticas do mercado de governança e
transparência, a Gestão entende que dada as características do Fundo, esta é uma informação importante
para a tomada de decisão dos cotistas. Vale destacar que a cota patrimonial do VBI REITS reflete a
marcação a mercado diária de todos os ativos do portfólio, bem como as despesas provisionadas no
passivo do fundo.

A informação será atualizada diariamente com dados referentes ao pregão imediatamente anterior (D1). Para acessar a página, www.vbireits.com.br > Resultados > Cota Diária ou clique aqui.

Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam
necessários.
São Paulo, 18 de maio 2021.
BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
e
VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda.
Administradora e Gestora, respectivamente, do
VBI REITS FOF - Fundo de Investimento Imobiliário

