FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII UBS (BR) RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS
CNPJ nº 28.152.272/0001-26
ENCERRAMENTO DO PERÍODO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
COMUNICADO AO MERCADO
A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar
(parte), Itaim Bibi, CEP 01451-011, inscrita no CNPJ sob o nº 13.486.793/0001-42
(“Administrador”), neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de
instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII UBS (BR)
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, vêm comunicar ao mercado (“Comunicado de Encerramento do
Período de Preferência”) que no âmbito do Direito de Preferência foram subscritas e
integralizadas 1.415.541 (um milhão quatrocentas e quinze mil, quinhentos e quarenta e uma)
Novas Cotas, remanescendo, portanto, 1.084.459 (um milhão, oitenta e quatro mil,
quatrocentas e cinquenta e nova) Novas Cotas, no montante total de R$ 108.445.900 (cento e
oito milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil e novecentos reais), a serem distribuídas a
partir de 29 de agosto 2019 a investidores profissionais, aptos a subscreverem cotas da 5ª
(quinta) emissão de cotas do Fundo, no âmbito da Oferta Restrita, realizada nos termos da
Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM nº 476”) e coordenada pelo
próprio Administrador, na qualidade de Coordenador Líder da Oferta.
Conforme divulgado no Fato Relevante em 08 de agosto de 2019, na presente Oferta Restrita é
admitida a distribuição parcial das Novas Cotas observado o montante mínimo de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), correspondente a 100.000 (cem mil) Novas Cotas
(“Distribuição Parcial”), sendo que tal montante mínimo foi superado durante o período para
exercício do Direito de Preferência.
O Administrador permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
que se façam necessários.

São Paulo, 28 de agosto de 2019.
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., administrador do
Fundo de Investimento Imobiliário – FII UBS (Br) Recebíveis Imobiliários
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