CORE METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ nº 38.293.921/0001-62
COMUNICADO AO MERCADO
O BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado,
Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23 (“Administradora”), na
qualidade de administrador do CORE METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
(“Fundo”), inscrito no CNPJ sob o nº 38.293.921/0001-62 (Código B3: CORM11), vem, por meio
deste, em cumprimento ao disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, e na Instrução CVM nº 472, de 31 de
outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”), no âmbito da oferta pública de
distribuição das cotas da segunda emissão do Fundo (“Novas Cotas”), realizada sob o regime de
melhores esforços de colocação, observado o disposto na Instrução CVM nº 476, 16 de janeiro
de 2009, conforme alterada (“2ª Emissão” e “Oferta Restrita”), comunicar que não houve
manifestação de interesse na subscrição de Montante Adicional por Cotistas . Dessa forma, após
a Data de Liquidação do Direito de Subscrição das Sobras será iniciado o período de colocação
das Novas Cotas a Investidores Profissionais, nos termos da Oferta Restrita.
A Data de Liquidação do Direito de Subscrição das Sobras será o dia 9 de novembro de 2021, e
observará os procedimentos operacionais da B3 e do Escriturador, conforme o caso.
A Administradora permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
que se façam necessários.
Exceto quando especificamente definidos neste comunicado, os termos aqui utilizados iniciados
em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Fato Relevante de 1º de outubro de
2021, e nos demais documentos da Oferta Restrita, os quais encontram-se disponíveis na página
do Fundo na B3 e CVM.
Quaisquer comunicados aos Cotistas, relacionados à Oferta Restrita, serão divulgados por meio
de comunicado ao mercado ou fato relevante nas páginas eletrônicas da CVM
(http://www.cvm.gov.br),
da
B3
(http://www.b3.com.br)
e
do
Fundo
(https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria).
Atenciosamente,
São Paulo, 4 de novembro de 2021.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Administradora

