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COMUNICADO AO MERCADO
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., instituição financeira com sede na Avenida das Américas, nº 3.434, sala
201, Barra da Tijuca Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, na qualidade de
instituição administradora (“Instituição Administradora”) do FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO VIDA NOVA - FII, fundo de investimento inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.854.016/000164 (“Fundo”), vem, em resposta ao Ofício SLS 505/2019 de 19/06/2019 - Ref.: Solicitação de esclarecimentos
sobre oscilação atípica (“Ofício”), comunicar aos cotistas e ao mercado, o que se segue:
A fim de facilitar a análise quanto ao atendimento do Ofício, a Instituição Administradora transcreve as
solicitações formuladas e apresenta seus esclarecimentos na sequência.
19 de junho de 2019
505/2019 – SLS
Oliveira Trust DTVM S.A.
Sr. Jose Alexandre Costa de Freitas
Diretor Responsável do Fundo de Investimento Imobiliário Vida Nova - FII
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre oscilação atípica
Prezado Senhor,
Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as cotas de emissão do fundo, o aumento do número de negócios
e da quantidade negociada, conforme demonstrado abaixo, vimos solicitar que nos seja informado até às 9h do dia
21/06/2019, se há algum fato do conhecimento dessa administradora que possam justificá-las.

Neste sentido, a Instituição Administradora esclarece que a respeito do assunto relacionado no Ofício, não tem
conhecimento de quaisquer informações, ato ou fato que possam justificar as oscilações atípicas nos preços

registrados nas negociações de cotas de emissão do Fundo, no aumento do número de negócios e na quantidade
de cotas negociadas, nas datas acima indicadas.
Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 2019.
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

