ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ nº 28.737.771/0001-85
COMUNICADO AO MERCADO
O BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte, inscrita no Cadastro Nacional
das Pessoas Jurídicas (“CNPJ”) sob o nº 59.281.253/0001-23, na qualidade de instituição administradora
(“Administrador”) do ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO,
inscrito no CNPJ sob o nº 28.737.771/0001-85 (“Fundo”) e a ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.,
sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim
Floriano, nº 960, 12º andar, conjunto 121, bairro Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ sob o nº
21.950.366/0001-00, na qualidade de gestora do Fundo, informam aos cotistas e ao mercado em geral o que
segue:
•

os detentores de cotas do Fundo no fechamento do dia 17/06/2019 (excluídas as cotas adquiridas na 2ª
Emissão), identificadas pelo ticker ALZR11, receberão rendimentos referentes a maio de 2019,
correspondente à R$ 0,659525205 por cota.

•

os cotistas que aderiram à oferta pública de distribuição de cotas da 2ª emissão do Fundo (“2ª Emissão”)
e subscreveram cotas durante o período de exercício do direito de preferência, os quais possuem recibos
de cota identificados pelo ticker ALZR13, receberão os rendimentos pro rata das aplicações financeiras dos
recursos referentes ao período compreendido entre o dia 30/04/2019 e o dia 31/05/2019, equivalentes a
R$ 0,368560910 por cota.

•

os cotistas que aderiram à 2ª Emissão e subscreveram cotas durante o período de alocação de ordens, os
quais possuem recibos de cota identificados pelo ticker ALZR12, receberão os rendimentos pro rata das
aplicações financeiras dos recursos referentes ao período compreendido entre o dia 22/05/2019 e o dia
31/05/2019, equivalentes a R$ 0,111870457 por cota.

O crédito em conta corrente dos rendimentos acima referidos será efetuado até o dia 25/06/2019, desde que os
dados cadastrais do respectivo cotista estejam completos. Adicionalmente, os recibos ALZR12 e ALZR13, resultante
da 2ª Emissão do Fundo serão convertidos em cotas do Fundo e a previsão é que estarão disponíveis para
negociação, sob o código ALZR11, a partir do dia 19/06/2019.
São Paulo, 17 de junho de 2019.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

