FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII TB OFFICE
CNPJ Nº 17.365.105/0001-47, Código CVM: 31302-6
COMUNICADO AO MERCADO
A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23,
(“Administradora”), na qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO –
FII TB OFFICE, inscrito no CNPJ sob o nº 17.365.105/0001-47, código CVM nº 31302-6 (“Fundo”),
único proprietário do Edifício Tower Bridge Corporate localizado na Avenida Jornalista Roberto
Marinho, nº 85, São Paulo/SP (“Imóvel”), comunica aos seus cotistas e ao mercado em geral que
recebeu da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) o Ofício nº 163/2019/CVM/SIN/DLIP solicitando
que a Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas convocada em 25 de outubro de 2019
(“Assembleia”), nos termos do edital encaminhado para o endereço dos cotistas e disponibilizada no
site da Administradora e no portal de envio de documentos da CVM, FundosNet, em 25 de outubro
de 2019 (“Convocação”), fosse adiada para a data mínima de 18 de novembro de 2019.
Nesse sentido, considerando que o material de apoio para a Assembleia foi disponibilizado no dia 1º
de novembro de 2019 e visando permitir a todos os Cotistas a análise das informações divulgadas, a
Assembleia será realizada em 18 de novembro de 2019 às 13:30, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477 – 14º andar.
Diante disso, a Administradora esclarece que não haverá qualquer modificação da pauta da ordem
do dia.
Por fim, a Administradora esclarece que as procurações já recebidas para representação dos Cotistas
na Assembleia serão consideradas normalmente. Os Cotistas que desejarem enviar novas
procurações, inclusive alterando suas orientações de voto, revogar as procurações já outorgadas, ou
alterar o conteúdo de comunicação voto enviada previamente, poderão fazê-lo por meio dos
mesmos endereços de e-mail previamente utilizados para o envio de referidas procurações ou
comunicações de voto, seguindo os procedimentos descritos na Convocação.
Permanecemos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam
necessários por meio do e-mail: SH-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com
São Paulo, 07 de novembro de 2019.
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