BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ/ME Nº 13.584.584/0001-31
..........................................................................................................................................................
AVISO AOS COTISTAS
A PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., devidamente inscrita no
CNPJ/ME sob o n° 67.030.395/0001-46, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 11º andar, Itaim Bibi,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133, devidamente autorizada a administrar Carteira de
Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório, n° 12.691, de 16 de
novembro de 2012, na qualidade de instituição administradora do BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE
SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, fundo de investimento inscrito no CNPJ/ME sob o nº
13.584.584/0001-31 (“Administradora” e “Fundo”, respectivamente), vem, por meio deste, em cumprimento ao
disposto no artigo 41 da Instrução CVM nº 472 de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, prestar os
esclarecimentos abaixo:

CONSIDERANDO QUE:

(i)

Houve o grupamento de cotas (Inplit) na proporção de 5:1 (cinco para uma) do Fundo, visando o
reenquadramento da cotação em valor superior a R$1,00 (um real), conforme deliberado na Consulta
Formal; e

(ii) Os cotistas tiveram prazo para ajustar suas posições até o dia 29 de novembro de 2021, sendo que
àqueles que não tivessem ajustado, suas frações de cotas seriam vendidas em leilão na B3 S.A. Brasil,
Bolsa e Balcão ("B3"), sendo que o valor líquido das frações de cotas deverá ser creditado nas contas
correntes dos respectivos cotistas; e
(iii) O leilão de venda de frações de grupamento de cotas foi realizado.

Dessa forma, a Administradora informar ao mercado e aos cotistas acerca do LEILÃO DE VENDA DE FRAÇÕES DE
GRUPAMENTO DE COTAS (DE FII) em decorrência da quantidade remanescente correspondente a sobra de
frações do grupamento, no montante correspondente a 3.450 (três mil, quatrocentas e cinquenta) cotas ao preço
unitário de R$ 2,29061739, auferindo o resultando total líquido de R$7.902,63 (sete mil, novecentos e dois reais,
o qual será distribuído aos cotistas que possuem esse direito no dia 21/01/2022.

São Paulo, 14 de janeiro de 2022.
PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.
Administradora
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