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COMUNICADO AO MERCADO
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ/ME nº 30.048.651/0001-12
Código ISIN nº BRPATCCTF002
Código de Negociação na B3: PATC11
MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco 1, Sala 501,
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 05.389.174/0001-01, a qual é autorizada pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) a exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, por meio
do Ato Declaratório CVM nº 7.110, de 29 de janeiro de 2003, neste ato representada na forma de seu
Contrato Social, na qualidade de instituição administradora (“Administradora”) do PÁTRIA
EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, fundo
de investimento imobiliário, inscrito no CNPJ sob o nº 30.048.651/0001-12 (“Fundo”), e BANCO J.
SAFRA S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.150, Bela Vista, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 03.017.677/0001-20 (“Coordenador Líder”), no âmbito da 2ª (segunda) emissão de
até 1.975.382 (um milhão, novecentas e setenta e cinco mil, trezentas e oitenta e duas) novas cotas de
emissão do Fundo (“Novas Cotas”, e, em conjunto com as cotas já emitidas pelo Fundo, “Cotas”),
podendo tal quantidade ser diminuída em virtude da Distribuição Parcial, desde que observado o
Montante Mínimo da Oferta (“2ª Emissão”), as quais são objeto de distribuição pública, com esforços
restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada (“Instrução CVM nº 476”), da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme
alterada (“Instrução CVM nº 472”) e das demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias
aplicáveis (“Oferta Restrita”), em continuidade ao disponibilizado no Fato Relevante publicado em 2 de
dezembro de 2019 (“Fato Relevante”), vêm a público, por meio do presente comunicado (“Comunicado
ao Mercado de Encerramento do Período do Direito de Preferência”), comunicar o encerramento do
Período de Exercício do Direito de Preferência.
De acordo com as informações recebidas da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e da instituição
responsável pela escrituração das Cotas do Fundo (“Escriturador”), até o momento foram subscritas e
integralizadas por Cotistas 913.519 (novecentas e treze mil, quinhentas e dezenove) Novas Cotas,
restando, portanto 1.061.863 (um milhão, sessenta e uma mil, oitocentas e sessenta e três) Novas Cotas
remanescentes, que poderão ser subscritas e integralizadas pelos Cotistas que exerceram o Direito de
Preferência mediante exercício do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional.
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Fator de Proporção do Direito de Sobras
O fator de proporção para subscrição de Novas Cotas durante o prazo para exercício do Direito de
Subscrição de Sobras e de Montante Adicional, equivalente a 1,1638296030, a ser aplicado sobre o
número de Cotas detidas por cada Cotista na data de divulgação deste Comunicado ao Mercado de
Encerramento do Período do Direito de Preferência, observado que eventuais arredondamentos serão
realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro (arredondamento para baixo).
Direito de Subscrição de Sobras
Os Cotistas poderão manifestar o exercício de seu Direito de Subscrição de Sobras, total ou
parcialmente, junto à B3 ou junto ao Escriturador, observados os prazos e os procedimentos
operacionais da B3 e do Escriturador, respectivamente, conforme cronograma previsto abaixo.
É vedado aos Cotistas ceder, a qualquer título, o seu Direito de Subscrição de Sobras. A integralização
das Novas Cotas subscritas durante o período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e de
Montante Adicional junto à B3 e ao Escriturador será realizada na data prevista no cronograma abaixo, e
observará os procedimentos operacionais da B3 e do Escriturador, conforme o caso.
Caso não seja atingido o Montante Mínimo da Oferta, os valores já depositados pelo Cotista que exerceu
seu Direito de Preferência serão devolvidos aos referidos Cotistas, acrescidos dos respectivos
rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo nos Investimentos Temporários, calculados
pro rata temporis, a partir da Data de Liquidação do Direito de Preferência, com dedução, se for o caso,
dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de até 5 (cinco)
Dias Úteis contados do anúncio de retificação que será enviado pela Administradora, após a divulgação
do Comunicado de Encerramento da Oferta Restrita. Nesta hipótese de restituição de quaisquer valores
aos Cotistas, estes deverão fornecer recibo de quitação relativo aos valores restituídos.
No caso de captação abaixo do Montante Mínimo da Oferta, o Cotista que, ao exercer seu Direito de
Preferência, condicionou, no seu exercício do Direito de Preferência, a sua adesão à Oferta Restrita, nos
termos do artigo 31 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, a que haja distribuição do
Volume Total da Oferta ou de uma quantidade mínima de Novas Cotas que não foi atingida pela Oferta
Restrita, este Cotista não terá o seu recibo de cota convertido em Nova Cota e, consequentemente, o
mesmo será cancelado automaticamente. Caso determinado Cotista já tiver efetuado o pagamento do
preço de integralização das Novas Cotas, referido preço de integralização será devolvido, após a
divulgação do Comunicado de Encerramento da Oferta Restrita, acrescido dos rendimentos líquidos
auferidos pelas aplicações do Fundo nos Investimentos Temporários, sem juros ou correção monetária
adicionais, sem reembolso de custos incorridos e com dedução dos valores relativos aos tributos
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incidentes, se existentes, e aos encargos incidentes, se existentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis
contados da data em que tenha sido verificado o não implemento da condição, de acordo com os
procedimentos do Escriturador.
O Cotista que exerceu seu Direito de Preferência e subscreveu Novas Cotas receberá, quando realizada a
respectiva liquidação, recibo de Novas Cotas, que, até a disponibilização do Comunicado de
Encerramento da Oferta Restrita, a disponibilização do anúncio de distribuição de rendimentos pro rata
relacionados aos Investimentos Temporários e a obtenção de autorização da B3, não será negociável e
não receberá rendimentos provenientes do Fundo. Tal recibo é correspondente à quantidade de Novas
Cotas por ele adquirida, e se converterá em tal Nova Cota depois de, cumulativamente, ser divulgado o
Comunicado de Encerramento e o anúncio de distribuição de rendimentos pro rata relacionados aos
Investimentos Temporários e da obtenção de autorização da B3, quando as Novas Cotas passarão a ser
livremente negociadas na B3 e passarão a fazer jus aos rendimentos provenientes do Fundo.
Cronograma do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional
Segue abaixo um cronograma estimativo previsto no Fato Relevante sobre as datas aplicáveis ao
exercício do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional:
#
1



2



3



4



5



Eventos
Data de Início do Prazo para Exercício do Direito de
Subscrição de Sobras e de Montante Adicional
Encerramento do Exercício do Direito de Subscrição de
Sobras e de Montante Adicional na B3
Encerramento do Exercício do Direito de Subscrição de
Sobras e de Montante Adicional no Escriturador
Data de Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras e de
Montante Adicional
Divulgação do Comunicado de Encerramento do período de
exercício do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante
Adicional Sobras e Início da Oferta Restrita

Data
26/12/2019
08/01/2020
09/01/2020
13/01/2020
15/01/2020

O FUNDO E O COORDENADOR LÍDER RECOMENDAM FORTEMENTE QUE OS
COTISTAS E OS INVESTIDORES PROFISSIONAIS INTERESSADOS EM PARTICIPAR
DA OFERTA RESTRITA LEIAM, ATENTA E CUIDADOSAMENTE, AS INFORMAÇÕES
CONSTANTES DESTE COMUNICADO AO MERCADO, DO FATO RELEVANTE, BEM
COMO DAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO SITE DO FUNDO E DO INFORME
ANUAL DO FUNDO, ELABORADO NOS TERMOS DO ANEXO 39-V DA INSTRUÇÃO
CVM Nº 472, QUE CONTEMPLA AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS E
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COMPLEMENTARES A ESTE COMUNICADO AO MERCADO, EM ESPECIAL OS
FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO FUNDO, ANTES DA TOMADA DE
QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO.
Os termos iniciados em letra maiúscula neste Comunicado ao Mercado de Encerramento do Período do
Direito de Preferência terão os significados a eles atribuídos no Fato Relevante.
O Fundo manterá os seus Cotistas e o mercado em geral informados sobre o processo da Oferta
Restrita, nos termos da regulamentação aplicável. Informações adicionais poderão ser obtidas no
Departamento de Relações com Investidores do Fundo, conforme informações de contato abaixo:
fii@patria.com.br
Relações com Investidores
fundosespeciais@modal.com.br / juridico@modal.com.br
Bruno José Albuquerque de Castro
+55 (21) 3035-4300
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2019.
MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administradora do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Coordenador Líder
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