SANTANDER PAPEIS IMOBILIÁRIOS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/MF nº 32.903.521/0001-45

COMUNICADO AO MERCADO

O SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A,
S.A instituição financeira com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amador Bueno, 474, 1º Andar, Bloco
D, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 62.318.407/0001-19 (“, na qualidade de instituição
administradora (“Administrador”) do SANTANDER PAPEIS IMOBILIÁRIOS CDI FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO,
IMOBILIÁRIO inscrito no CNPJ sob o nº 32.903.521/0001-45 (“Fundo”) e
o SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DTVM S.A.,
S.A sociedade empresária limitada,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 2.041 e 2.235, Bloco A – 18º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
10.977.742/0001-25, na qualidade de gestora do Fundo, informam aos cotistas e ao
mercado em geral o que segue:

• os cotistas que aderiram à 1ª Emissão e subscreveram cotas durante o período de
alocação de ordens, os quais possuem recibos de cota identificados pelo ISIN recibo:
BRSADIR01M17, BRSADIR02M16, BRSADIR03M15, receberão os rendimentos pro rata das
aplicações financeiras dos recursos referentes ao período compreendido entre o dia
19/07/2019, equivalentes a R$ 0,2110869045 por cota.

• os cotistas que aderiram à 1ª Emissão e subscreveram cotas durante o período de
alocação de ordens, os quais possuem recibos de cota identificados pelo ISIN recibo:
BRSADIR06M12, receberão os rendimentos pro rata das aplicações financeiras dos
recursos referentes ao período compreendido entre o dia 02/08/2019, equivalentes a R$
0,0175992193 por cota.

O crédito em conta corrente dos rendimentos acima referidos será efetuado até o dia
13/08/2019, desde que os dados cadastrais do respectivo cotista estejam completos.
Adicionalmente,

os recibos BRSADIR01M17, BRSADIR02M16, BRSADIR03M15 e
BRSADIR06M12, resultante da 1ª Emissão do Fundo serão convertidos em cotas do Fundo e a
previsão é que estarão disponíveis para negociação, sob o código SADI11, a partir do dia
09/08/2019. Todas as cotas devidamente emitidas, subscritas e integralizadas farão jus a futuras
distribuições de rendimentos em igualdade de condições.

São Paulo, 06 de agosto de 2019.
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