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COMUNICADO AO MERCADO

A BR-CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira
com sede na Cidade e Estado de São Paulo, localizada à Av. Nações Unidas, 11857, conj. 111, e
inscrita no CNPJ/MF sob nº 44.077.014/0001-89, na qualidade de instituição administradora
(“Administradora”) do TREECORP REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO I,
constituído de acordo com a Lei nº 8.668, de 25/06/1993, e posteriores alterações, a instrução CVM
nº 472 de 31/10/2008, (“Instrução CVM 472”) e demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis, inscrito no CNPF/MF sob o nº 26.990.011/0001-50 (“Fundo”), e informa a seus cotistas
(“Cotistas”) e ao mercado que:
O Fundo realizou a distribuição pública de duas emissões de Cotas, sendo a Primeira Emissão de
Cotas, composta de 300.000 (trezentos mil) cotas, pelo valor unitário na Data de Emissão de
R$ 100,00 (cem reais) perfazendo o montante de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)
(“Volume Total da Oferta”), em Lote único e Indivisível. A Oferta Pública da 1ª Emissão foi
encerrada em 28/04/2017. Nesta oferta foram subscritas e integralizadas 290.000 (duzentos e
noventa mil) cotas e canceladas as demais 10.000 (dez mil) cotas. Na Segunda Emissão de Cotas,
foram ofertadas 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas, pelo valor unitário na Data da Emissão de
R$ 103,65 (cento e três reais e sessenta e cinco centavos) perfazendo o montante de
R$ 15.547.500,00 (quinze milhões, quinhentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais) (“Volume
Total da Oferta”), nos termos da Instrução CVM nº 400 de 29/12/2003, (“Instrução CVM 400). Esta
oferta foi encerrada em 08/05/2019, tendo sido subscritas 7.327 (sete mil, trezentas e vinte e sete)
cotas, e canceladas as demais.
O valor patrimonial unitário na presente data é de R$ 96,095176 (noventa e seis reais e nove
centavos e cinco mil cento e setenta e seis décimos de milésimos de centavo), totalizando o valor
de R$ 28.571.690,43 (vinte e oito milhões, quinhentos e setenta e um mil, seiscentos e noventa
reais e quarenta e três centavos) de Patrimônio Líquido do Fundo, composto por 297.327 (duzentos
e noventa e sete mil, trezentos e vinte e sete) cotas.
Dessa forma, informamos que a partir do dia 07/10/2019 estarão liberadas para negociação, as
cotas subscritas e integralizadas durante as duas emissões de Cotas, no mercado de bolsa
administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, sob o código de negociação
TCPF11 e código ISIN BRTCPFCTF001.
Todas a cotas devidamente emitidas, subscritas e integralizada farão jus a futuras distribuições de
rendimentos em igualdade de condições.
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