HSI ATIVOS FINANCEIROS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/ME nº 35.360.687/0001-50
Código de Negociação na B3 nº HSAF11
Nome do Pregão: FII HSI CRI
COMUNICADO AO MERCADO
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, Itaim
Bibi, CEP 01451-011, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia
(“CNPJ/ME”) sob o nº 13.486.793/0001-42, devidamente credenciada pela Comissão de Valores
Mobiliários (“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, na qualidade
de instituição administradora (“Administrador”) do HSI ATIVOS FINANCEIROS – FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 35.360.687/0001-50 (“Fundo”), e a
HSI – HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de São
Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.729, 7º andar, parte, Itaim
Bibi, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.539.353/0001-52, devidamente autorizada à prestação dos
serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários por meio do Ato
Declaratório CVM nº 7.478, expedido em 5 de novembro de 2003 (“Gestora”), na qualidade de
gestora do Fundo, vêm perante o mercado e os cotistas do Fundo (“Cotistas”), por meio do
presente (“Comunicado ao Mercado”), tendo em vista o resultado da 2ª Emissão, conforme o
comunicado divulgado em 31 de maio de 2021, em que foram subscritas e integralizadas 870.466
(oitocentas e setenta mil, quatrocentas e sessenta e seis) Novas Cotas, considerando as Cotas
Adicionais, perfazendo o montante total de R$ 84.295.927,44 (oitenta e quatro milhões,
duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos),
sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, informar que a partir das datas mencionadas no
quadro abaixo, as 870.466 (oitocentas e setenta mil, quatrocentas e sessenta e seis) Cotas da 2ª
Emissão passarão a ser negociadas na B3, as quais participarão em igualdade de condições nas
futuras distribuições de rendimentos do Fundo.
Data
Liquidação

ISIN

Código

Período

Quantidade
de cotas

Início da
Negociação

217.315

Data
Término
Lock-up
-

24/05/2021

BRHSAFR02M15

HSAF 13

Preferência

27/05/2021

BRHSAFR03M14

HSAF 14

Sobras/MA

162.418

-

16/06/2021

31/05/2021

BRHSAFR04M13

HSAF 15

Oferta 476

490.733

30/08/2021

31/08/2021

16/06/2021

Ainda, informamos que, conforme indicado na tabela abaixo, os recibos atrelados à subscrição
e integralização da 2ª Emissão farão jus aos rendimentos do Fundo da data base de 31/05/2021,
conforme segue:

Cotas

ISIN

Ticker
HSAF 11

Quantidade
de cotas
903.158

Rendimento
(R$/Cota)
R$ 1,10

Data
Pagamento
08/06/2021

Atuais

BRHSAFCTF004

Preferência

BRHSAFR02M15

HSAF 13

217.315

R$ 0,13

08/06/2021

Sobras e Montante
Adicional
Oferta 476

BRHSAFR03M14

HSAF 14

162.418

-

-

BRHSAFR04M13

HSAF 15

490.733

-

-

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui
utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Fato Relevante ou
no ato do Administrador datado de 23 de abril de 2021.
Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam
necessários.

São Paulo, 11 de junho de 2021

