COMUNICADO AO MERCADO
BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/MF nº 34.895.752/0001-80
Código BRIP11
A BRIO INVESTIMENTOS LTDA. (“Gestor”) e a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Administrador”), nas qualidades de, respectivamente, gestor e
administrador do BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 34.895.752/0001-80 (“Fundo”), em cumprimento ao disposto nos termos da
instrução CVM 472/08, vêm comunicar aos cotistas e ao mercado em geral:
Em virtude da dificuldade operacional de acesso à plataforma Cuore para voto a distância, fica
prorrogado para as 23:59 horas do dia 13 de julho de 2021 o prazo limite de para envio da
manifestação de voto referente às deliberações da assembleia geral extraordinária de cotistas
(“Assembleia”), cuja nova data de realização será no dia 14 de julho de 2021, com a seguinte
ordem do dia:
Aprovação da compra a valores históricos pelo Fundo de operações originadas pelo Gestor e/ou
Administrador, sem que estes recebam qualquer remuneração ou prêmio pela venda de referidas
operações, vinculadas à projetos já aprovados pelo comitê de investimento e, portanto, que se
enquadrem na estratégia e nas regras gerais do Fundo, definidas em regulamento, e a
consequente autorização ao Administrador e ao Gestor para a prática de todos e quaisquer atos
necessário à sua efetivação.
O link para acesso à plataforma eletrônica é unipessoal e foi enviado para endereço de e-mail
cadastrado na conta do investidor na B3. Nesse sentido, solicitamos que aqueles que não
possuem acesso a esse e-mail ou desejam que a cédula de voto seja enviada para um e-mail
diverso do enviado anteriormente, entrem em contato com a administradora através do email fii@brltrust.com.br .
O Gestor fica à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais pelo e-mail
ri@brioinvestimentos.com.br.
São Paulo, 06 de julho de 2021.
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