Rio de Janeiro, 05 de Setembro de 2018
À
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Superintendência de Acompanhamento de Fundos de Investimento
Praça Antonio Prado, nº 48
São Paulo - SP
CEP: 01010-10
Ref.: Esclarecimento de Consultas B3
227/2018 – SAF

Prezados Senhores,
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CMPJ/MF sob o nº 42.066.258/0002-11, com
endereço no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor n° 97, 7° andar (“RJI”), na qualidade
de administradora do HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.631.148/0001-39
(“Fundo”), vem, pela presente, em resposta ao ofício em epígrafe informar que se segue, referente à 5ª emissão de cotas,
tendo em vista a previsão de que a colocação de cotas se dará por meio dos sistemas administrados pela B3:
(a) Valor unitário, segregando o valor de emissão e custo de distribuição por cota:
A 5ª Emissão será composta pela quantidade cotas que, multiplicada pelo valor patrimonial da cota apurado no último
dia do mês imediatamente anterior à data do início da oferta restrita, adicionados os custos relativos à referida oferta,
perfaça o montante equivalente ao valor inteiro mais próximo, igual ou menor que R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de
reais), ou seja, o valor unitário só será divulgado quando da abertura da oferta, o que ainda não ocorreu.
(b) Quantidade de cotas a serem emitidas:
Tendo em vista o já exposto no item (a) acima, a quantidade de cotas só será conhecida, quando da abertura da oferta,
o que ainda não correu.
(c) Prazo que será concedido para o exercício do direito de preferência.
Em relação do prazo do Direito de Preferência, serão concedidos 10 (dez) dias úteis, estando sujeito a alteração em
momento oportuno.
(d) O Fator de Subscrição, o qual deve ser calculado da seguinte forma. Quantidade de cotas a serem
emitidas/Quantidade de cotas atual.
Tendo em vista o já exposto no item (a) acima, a quantidade de cotas só será conhecida, quando da abertura da oferta,
o que ainda não correu.

Permanecemos a disposição para eventuais esclarecimentos.
Atenciosamente,
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
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