FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI
CNPJ nº 09.552.812/0001-14
Código CVM: 30800-5 — Código de negociação B3 (ticker): FEXC11
COMUNICADO AO MERCADO
A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, parte, Torre
Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério
da Economia (“CNPJ”) sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente credenciada pela Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e
valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 14.820, de 08 de janeiro de 2016, neste ato
representada na forma do seu Estatuto Social ("Administradora"), na qualidade de instituição
administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI,
inscrito no CNPJ sob o nº 09.552.812/0001-14 (“Fundo”), serve-se do presente para informar aos
cotistas e ao mercado em geral, que o prazo para manifestação no âmbito da consulta formal
enviada aos cotistas do Fundo em 21 de novembro de 2019 foi prorrogado para 23 de janeiro de
2020.
Ressalte-se que somente terão direito de se manifestar os Cotistas do Fundo inscritos no registro
de cotistas em 21 de novembro de 2019, data de envio da Consulta Formal, seus representantes
legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano.
A prorrogação não impactará as manifestações já recebidas pela Administradora até a presente
data. Com exceção da prorrogação do prazo para manifestação, todos os demais termos e condições
da Consulta Formal permanecem inalterados.
O Termo de Apuração, o qual informará o resultado da Consulta Formal, será divulgado até o dia 30
de janeiro de 2020.
Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam
necessários, por meio do e-mail SH-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com.
São Paulo, 20 de dezembro de 2019.
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