Informações sobre Direitos - FUNDOS
Direito de preferência na subscrição de cotas
OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ: 01.235.622/0001-61
Administrador

BNY

MELLON

DISTRIBUIDORA

SERVIÇOS
DE

TÍTULOS

FINANCEIROS
E

VALORES

MOBILIÁRIOS S.A
Responsável pela informação

OPPORTUNITY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Sra. Yochabel Correa

Telefone para contato

3804-3449

Ato de aprovação

Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas
realizada em 05.11.2018

Data de aprovação

05/11/2018

Data-base (último dia de negociação 27/11/2018*
“com” direito à subscrição)
*(iii) o direito de preferência deve ser exercido
dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis contados a
partir de 12 de novembro de 2018;
Quantidade de cotas que atualmente se 709.980 (Setecentas e nove mil novecentas e
divide o PL do fundo

oitenta cotas)

Quantidade máxima de cotas a serem 174.729 (cento e setenta e quatro mil setecentos
emitidas,

sem

considerar

os

lotes e vinte e nove cotas)

adicional e suplementar
Tratamento dispensado às sobras de
subscrição

Cancelamento do saldo não colocado findo o
prazo de distribuição;

Possibilidade de subscrição parcial

SIM

Valor mínimo de subscrição parcial

R$ 1.001.553,18 (um milhão um mil quinhentos e
trinta e três reais e dezoito centavos)

% de subscrição

O percentual de subscrição será calculado no
momento de eventual exercício do direito de
preferência, obedecendo o seguinte critério:
(Direito de preferência = (Quantidade de cotas a
serem emitidas/Quantidade de cotas atual) x
100).

Preço de emissão por cota

R$ 2.861,5805 (dois mil oitocentos e sessenta e
um reais cinco oito zero cinco). O referido valor
reflete o último valor da cota disponibilizado pelo
Administrador;

Início do prazo de subscrição, se definido.

06/11/2018

Fim do prazo para subscrição, se definido.

07/05/2019*
*180 dias, renováveis por iguais períodos,
podendo o Distribuidor, a seu exclusivo critério e
atingido o valor mínimo da emissão, cancelar o
saldo de cotas que sobejar;

Restrição à negociação da Cessão de SIM
Direitos
*A oferta de Cotas será restrita exclusivamente
aos investidores que já forem cotistas do Fundo
Direitos das cotas emitidas em relação à

Em relação aos rendimentos distribuídos pelo

distribuição de rendimento

Fundo, às cotas a serem emitidas conforme
aprovado nesta Assembleia serão conferidos os
mesmos direitos das demais cotas emitidas pelo
Fundo.

