COMUNICADO AO MERCADO
SOBRE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, DO CANCELAMENTO
DO REGISTRO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA
DA QUARTA EMISSÃO DE COTAS DO

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA
CNPJ/ME nº 37.112.770/0001-36
Código ISIN nº BRRELGCTF008
Código de Negociação na B3: RELG11
Tipo ANBIMA: FII de Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa
Segmento de atuação ANBIMA: Híbrido
Registro da Oferta Primária na CVM sob o nº CVM/SRE/RFI/2021/069, em 26 de novembro de 2021
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA (“Fundo”), inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 37.112.770/0001-36, regido por seu regulamento, a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., sociedade 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 CNPJ/ME sob o nº 13.486.793/0001-42, devidamente credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 11.784, de 30
de junho de 2011 (“Administrador”), a REC GESTÃO DE RECURSOS S.A., sociedade devidamente autorizada pela CVM para o exercício da
atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira
Ferraz, nº 250, conjunto 216, Vila Olímpia, CEP 04552-040, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.828.968/0001-43, contratada pela Administradora
nos termos do artigo 29, VI, da Instrução CVM nº 472, na qualidade de Gestor (“Gestor”) do Fundo e a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE
CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com
sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Sul, 30º andar, CEP 04543-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78 (“Coordenador Líder”) vêm a público COMUNICAR (i) a apresentação à CVM, nesta data, do
pedido de REVOGAÇÃO DA OFERTA E, CONSEQUENTEMENTE, O CANCELAMENTO DO REGISTRO DA OFERTA concedido em 26 de novembro
de 2021, sob o nº CVM/SRE/RFI/2021/069; e (ii) a SUSPENSÃO da data de corte para exercício do Direito de Preferência, do início do Período
de Exercício do Direito de Preferência e do início do Período de Subscrição até a manifestação da CVM a respeito do pedido de revogação da
Oferta e cancelamento do registro da Oferta.
Esclarecemos que, mediante o deferimento pela CVM do pedido de revogação da Oferta e, consequentemente, do cancelamento do registro
da Oferta será divulgado novo Comunicado ao Mercado acerca do deferimento do pedido de revogação da Oferta e, consequentemente, do
cancelamento do registro da Oferta.
Adicionalmente, considerando que o Período de Exercício do Direito de Preferência e o Período de Subscrição não foram e não serão iniciados,
não será realizado o procedimento de devolução de recursos aos Investidores e/ou Cotistas.

PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA OFERTA
Este Comunicado ao Mercado será divulgado nas páginas da rede mundial de computadores do Administrador, das Instituições Participantes
da Oferta, da CVM e da B3, conforme indicado no artigo 54-A da Instrução da CVM 400. Os demais anúncios, atos e/ou fatos relevantes serão
divulgados apenas nas páginas da rede mundial de computadores do Administrador, do Coordenador Líder, das Instituições Participantes da
Oferta, da CVM e da B3, conforme indicado no artigo 54-A da Instrução da CVM 400. Para maiores esclarecimentos a respeito da Oferta e do
Fundo, os interessados deverão dirigir-se à CVM, à sede do Administrador, do Gestor, do Coordenador Líder ou das Instituições Participantes da
Oferta ou à B3 nos endereços indicados abaixo, e poderão obter as versões eletrônicas do Regulamento e do Prospecto Definitivo por meio dos
websites do Administrador, do Gestor, do Coordenador Líder, da CVM, ou da B3 abaixo descritos, sendo que o Prospecto Definitivo encontra-se
à disposição dos Investidores na CVM e na B3 para consulta apenas:
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(i) Administradora: www.brltrust.com.br (neste website clicar em “Produtos”, em seguida “Administração de Fundos”, selecionar o Fundo
“Fundo de Investimento Imobiliário REC Logística” e, então, clicar em “Anúncio de Início”, “Prospecto Definitivo”, “Comunicado ao Mercado”
ou a opção desejada);
(ii) https://www.rec-gestao.com (neste website clicar em “Fundos”, e em seguida “Fundo de Investimento Imobiliário REC Logística” e, então,
clicar em “Anúncio de Início”, “Prospecto Definitivo”, “Comunicado ao Mercado” ou a opção desejada);
(iii) Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste website clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em
“Oferta Pública de Distribuição da 4ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário REC Logística” e, então, clicar em “Anúncio de
Início”, “Prospecto Definitivo”, “Comunicado ao Mercado” ou a opção desejada);
(iv) CVM: http://www.cvm.gov.br (neste website acessar “Informações de Regulados”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de
Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise”, acessar em “Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em “Fundo de Investimento Imobiliário
REC Logística”, e, então, localizar o “Anúncio de Início”, “Prospecto Definitivo”, “Comunicado ao Mercado” ou a opção desejada);
(v) Fundos.net: https://www.gov.br/cvm/pt-br (na página principal, clicar em “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados
à CVM)”, “Fundos de Investimento” clicar em “Consulta a informações de fundos”, em seguida em “fundos de investimento registrados”, buscar
por e acessar “Fundo de Investimento Imobiliário REC Logística”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, localizar o
“Anúncio de Início”, “Prospecto Definitivo”, “Comunicado ao Mercado” ou a opção desejada);
(vi) B3: www.b3.com.br (neste website e clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Solução para Emissores”, depois clicar em “Ofertas
Públicas”, depois clicar em “Oferta em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e depois selecionar “Fundo de Investimento Imobiliário REC
Logística” e, então, localizar o “Anúncio de Início”, “Prospecto Definitivo”, “Comunicado ao Mercado” ou a opção desejada); e
(vii) Participantes Especiais: Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes
Especiais e/ou na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Este Comunicado ao Mercado será divulgado nas páginas da rede mundial de computadores da Administradora, das Instituições Participantes
da Oferta, da CVM e da B3, conforme indicadas no Prospecto Definitivo, nos termos do artigo 54-A da Instrução da CVM 400.
Para maiores esclarecimentos a respeito da Oferta e do Fundo, bem como para obtenção de cópias do Regulamento e do Prospecto Definitivo,
do Contrato de Distribuição e outros documentos públicos relacionados à Oferta, os interessados deverão dirigir-se à sede do Administrador,
do Gestor, do Coordenador Líder, das Instituições Participantes da Oferta e/ou da CVM, nos endereços indicados no Prospecto Definitivo, sendo
que o Prospecto Definitivo encontra-se à disposição dos Investidores na CVM e na B3 apenas para consulta.
Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o
significado a eles atribuído no Prospecto Definitivo ou no Regulamento do Fundo, sendo que estes encontram-se disponíveis na sede do
Administrador, do Gestor, do Coordenador Líder, das Instituições Participantes da Oferta e/ou da CVM, nos endereços indicados neste
Comunicado ao Mercado.
São Paulo, 01 de dezembro de 2021
COORDENADOR LÍDER

ADMINISTRADOR

ASSESSOR LEGAL DO COORDENADOR LÍDER
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