COMUNICADO AO MERCADO
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DAS COTAS DA QUINTA EMISSÃO DO
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ n.º 11.160.521/0001-22
Código ISIN: BRHGCRCTF000
Código de Negociação na B3: HGCR11
A CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., inscrita no CNPJ sob nº
61.809.182/0001-30 (“Administradora”), administradora do CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS –
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ sob o nº 11.160.521/0001-22
(“Fundo”), e coordenadora líder da Oferta Pública de Distribuição Primária das Cotas da Quinta Emissão
do Fundo, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro
de 2009, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada,
do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros e das
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”), vem informar sobre o encerramento do
Período de Exercício do Direito de Preferência, que contou com a subscrição de 818.703 (oitocentas e
dezoito mil, setecentas e três) Cotas, no montante de R$ 85.284.291,51 (oitenta e cinco milhões,
duzentos e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos) excluídos os
valores referentes ao Custo Unitário de Distribuição, tendo o volume mínimo de captação no âmbito da
Oferta, estabelecido em R$ 29.999.918,30 (vinte e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil,
novecentos e dezoito reais e trinta centavos), equivalente a 287.990 (duzentas e oitenta e sete mil,
novecentas e noventa) novas cotas, sido atingido até a presente data
Para maiores informações vide os itens “c” a “i” do Fato Relevante divulgado pela Administradora em 08 de
maio de 2019 (“Fato Relevante”).
Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste comunicado, que não estejam aqui definidos,
terão o significado a eles atribuído no Fato Relevante e no regulamento do Fundo.
São Paulo, 31 de maio de 2019.

Coordenadora Líder
e Administradora

