São Paulo - SP, 05 de novembro de 2021.
COMUNICADO AO MERCADO
A BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de
instituição administradora do BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS II FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 23.120.027/0001-13
(“Administradora” e "Fundo”, respectivamente), vem comunicar que realizou, no dia 04 de
novembro de 2021, a assembleia geral extraordinária (“Assembleia”) que aprovou a
amortização no âmbito do Fundo de R$ 10,20 (dez reais e vinte centavos) por Cota.
A Administradora ressalta, por meio deste Comunicado ao Mercado, que os investidores têm
o prazo de até 06 (seis) dias corridos, contados da data da Assembleia, ou seja, até 10 de
novembro de 2021, para enviar à área de RI da Administradora (RI-VAM@bv.com.br), através
do seu e-mail cadastrado junto à Administradora ou à B3, conforme o caso, a comprovação
do custo de aquisição de sua(s) Cota(s), através de notas de corretagem, negociação ou outro
documento oficial. Caso não seja possível o envio de tais comprovantes, o Cotista deverá
encaminhar a declaração, “Anexo 2”, cujo modelo está disponível no site da Administradora
(https://bbrendadepapeisii.bv.com.br/informacoes-e-documentos/assembleias/), clicando
em “Assembleia” e “AGE / Edital de Convocação 04/11/2021”.
A Administradora informa, adicionalmente, que caso o Cotista não encaminhe os
documentos solicitados ou a declaração mencionada para tal comprovação, o custo de
aquisição de sua(s) Cota(s) será considerado pela Administradora como zero para fins de
cálculo do Imposto de Renda incidente na amortização.
A Administradora esclarece, por fim, que, apesar de constar, na ata da Assembleia, a
informação de que os Investidores que terão direito à amortização são os Cotistas do Fundo
na data base de 04 de novembro de 2021 (data da Assembleia), a informação correta é a de
que terão direito à amortização os Cotistas titulares de Cotas do Fundo no dia 05 de
novembro de 2021, informação esta que será retificada, apropriadamente, na próxima
assembleia geral de Cotistas do Fundo a ser realizada. Por questões operacionais, a
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Administradora informa que o pagamento ocorrerá em 24 de novembro de 2021, data esta
informada na carta de convocação para a AGE.
Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição de V.Sas. para
quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
Atenciosamente,
BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
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