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COMUNICADO AO MERCADO
CAMPANHA PUBLICITÁRIA DESTINADA AOS COTISTAS
O BANCO DAYCOVAL S.A., inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob
o nº 62.232.889/0001-90, na qualidade de instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I, constituído sob a forma de condomínio fechado, de acordo com a Lei
nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada e a Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme
alterada, inscrito no CNPJ sob o nº 41.269.052/0001-45 (“Fundo”), COMUNICA ao mercado que:
(i)

Tomou que conhecimento que a Guardian Gestora S/A inscrita no CNPJ sob o nº 37.414.193/0001-37

(“Gestora”), entidade responsável pela gestão do Fundo, lançou Campanha Publicitária “Aniversário Guardian”
(“Campanha”) neste mês de junho com benefício destinado aos cotistas do Fundo;
(ii)

No âmbito da Campanha, a Gestora se compromete a doar até 30.000 (trinta mil) cotas do Fundo, que são de

sua propriedade, para os investidores diretos ou indiretos dos veículos de investimento que a Gestora preste serviços
de gestão ou consultoria imobiliária;
(iii)

De modo a serem contemplados na Campanha, os cotistas interessados deverão acessar o site da Campanha,

realizar seu cadastro até às 23h59 do dia 15 de junho de 2022 e ter seus dados validados;
(iv)

O detalhamento das regras de participação na Campanha está disponibilizado no site: game11.com.br.

Ademais, a Administradora reforça a importância de os investidores lerem e tomarem ciência dos Termos e Condições
disponibilizados da Campanha antes de realizarem o processo de adesão à Campanha.
Para eventuais dúvidas, a Gestora se coloca à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam
necessários por meio do e-mail: game11@guardian-gestora.com
São Paulo, 13 de junho de 2022
BANCO DAYCOVAL S.A.
Administrador do Fundo

