Vinci Logística FII
Retificação – Comunicado ao Mercado
02 DE DEZEMBRO DE 2019

RETIFICAÇÃO – COMUNICADO AO MERCADO –
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTES A
NOVEMBRO DE 2019
A VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. com sede na Avenida
Bartolomeu Mitre, nº 336, 5º andar, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 13.838.015/0001-75, na qualidade de gestora do VINCI
LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ sob o nº
24.853.004/0001-22 (“Fundo”) e a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A. com sede na Rua Iguatemi, nº 15, 19º andar, Itaim Bibi, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 13.486.793/0001-42, na
qualidade de administradora do Fundo, informam aos cotistas e ao mercado em geral o que
segue:
Na data de 29 de novembro de 2019, foi divulgado Comunicado ao Mercado relativo à
distribuição de rendimentos referentes a novembro de 2019, pelo Fundo. As informações
referentes aos códigos dos recibos de direito de preferência e subscrição do direito de sobras
e montante adicional foram comunicadas com um erro no código dos recibos, em que deveria
ter constado a informação de que os recibos resultantes do exercício do Direito de
Preferência são referentes ao código VILG13 e os recibos do exercício do Direito de
Subscrição de Sobras e Montante Adicional são referentes ao código VILG14,
permanecendo inalteradas as demais informações contidas no Comunicado ao Mercado
anteriormente divulgado, incluindo aquelas relativas ao código do recibo e rendimentos
referentes às cotas originais do Fundo previas à 3ª Emissão de cotas, e aos recibos obtidos via
alocação de ordens (VILG15), tanto como a data de pagamento dos rendimentos (VILG11,
VILG13, VILG14 e VILG15).
Dessa forma, informa-se aos cotistas e ao mercado em geral a retificação do referido trecho,
que deverá ser assim considerado:
Adicionalmente, os recibos resultantes do exercício do Direito de Preferência e seu
Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional, no âmbito da 3ª Emissão do
Fundo (VILG13 e VILG14, respectivamente) serão convertidos em cotas do Fundo e a
previsão é que estarão disponíveis para negociação, sob o código VILG11, a partir do
dia 02 de dezembro de 2019, enquanto os recibos obtidos via Alocação de Ordens
(VILG15) estão sujeitos a um período de lock-up de 90 dias contados de sua
subscrição e integralização, e estarão disponíveis para negociação, sob o código
VILG11, a partir do dia 06 de fevereiro de 2020.
Segue quadro resumo abaixo:
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Total de Cotas
Emitidas

Rendimento/Cota

Código B3

Referência

2.197.403

R$ 0,71

VILG11

Cotas originais do Fundo (excluídas
as cotas adquiridas na 3ª Emissão)

756.425

R$ 0,1663

VILG15

Adquiridos na 3ª Emissão no
procedimento de Alocação de Ordens

1.018.642

R$ 0,4560

VILG13

Adquiridos na 3ª Emissão através do
exercício do Direito de Preferência

406.955

R$ 0,2831

VILG14

Adquiridos na 3ª Emissão através do
exercício do Direito de Sobras e
Montante Adicional

Atenciosamente,
Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2019.

VINCI REAL ESTATE GESTORA DE
RECURSOS LTDA.

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
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