FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI
CNPJ/MF nº 09.552.812/0001-14 / Código CVM: 30800-5
COMUNICADO AO MERCADO
A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23
(“Administradora”), e a BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
09.631.542/0001-37 (“Gestora”), na qualidade de administradora e gestora, respectivamente, do FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI inscrito no CNPJ/MF sob o nº
09.552.812/0001-14 (“FEXC11”), servem-se do presente para informar aos cotistas e ao mercado em geral,
que no dia 21/11/2019 disponibilizou a Consulta Formal (“Carta Consulta”), com prazo de resposta
23/12/2019. A Administradora ainda esclarece que a apuração da Carta Consulta será divulgada até o dia
30/12/2019.
Para os cotistas que têm seu e-mail cadastrado junto à B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (“E-mails Cadastrados”), a
Administradora disponibilizou, via plataforma Docusign, a Carta Consulta, através da qual os cotistas
poderão manifestar o seu voto de maneira eletrônica. Para os cotistas que não possuem e-mails cadastrados,
a Carta Consulta foi enviada por correspondência, via Correios.
Seguem abaixo as orientações para a manifestação do voto de maneira eletrônica:
1. Ser cotista do FEXC11 no dia 21/11/2019, data da postagem da Carta Consulta e possuir e-mail
cadastrado junto à B3 – Brasil, Bolsa, Balcão;
2. Ao receber o e-mail do remetente “DocuSign System” clicar em “Revisar Documento”;
3. O cotista será direcionado para a plataforma, onde deverá aceitar os termos e condições para
prosseguir;
4. Lançar os votos por item de deliberação (Sim, aprovo/Não, não aprovo/ Abstenção);
5. Caso o cotista seja pessoa jurídica, deverá incluir a documentação de representação anexa à sua
resposta, clicando no botão “Inserir Anexo”, caso o cotista seja pessoa física, pode pular este passo;
6. Clicar em “Assinar”
7. Clicar em “Completar”
Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários
através dos e-mails: SH-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com.
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