São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.
Ref.: COMUNICADO AO MERCADO – ALTERAÇÃO DA DATA DE TRANSFERÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO DO RENDA DE ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIARIO – FII

Prezados Senhores,
A VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA., com sede em São Paulo – SP,
na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 11º Andar, CEP 04794-000, inscrita
no CNPJ/ME sob o n.º 03.384.738/0001-98 (“Administradora”), na qualidade de instituição
administradora

do

RENDA

DE

ESCRITÓRIOS

FUNDO

DE

INVESTIMENTO

IMOBILIARIO – FII, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 14.793.782/0001-78 (“Fundo”), vem,
pela presente, comunicar o mercado que:
(i)

Conforme decisão da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo realizada em 13
de janeiro de 2020, foram aprovadas (a) a substituição da Administradora pela
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO, inscrita no CNPJ sob o nº 45.246.410/0001-55
(“Nova Administradora”); e (b) a contratação da NEWPORT REAL ESTATE
GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.723.838/0001-62
(“Consultor Especializado”);

(ii)

A substituição da Administradora pela Nova Administradora e a contratação do
Consultor Especializado estão suspensivamente condicionadas à conclusão de
processo de auditoria do Fundo e de seus ativos de forma satisfatória à Nova
Administradora e ao Consultor Especializado, a exclusivo critério destes
(“Condição Suspensiva”);

(iii)

Tendo em vista que o processo de auditoria do Fundo ainda se encontra em
andamento,

a

data

inicialmente

proposta

para

a

implementação

das

aprovações, qual seja, a abertura dos mercados do dia 17 de fevereiro de 2020,
deverá ser postergada para que seja possível a conclusão da auditoria do
Fundo;
(iv)

A Administradora informa que a nova data indicativa para a implementação das
aprovações, ainda sujeitas à Condição Suspensiva, será na abertura do dia 16
de março de 2020;

(v)

A Nova Administradora prestará também o serviço de escrituração quando for
concluída a transferência.
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Quaisquer dúvidas pertinentes aos Fundos e/ou a este comunicado poderão ser
esclarecidas pelo e-mail: RI-VAM@bv.com.br.
Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição de V.Sas. para
quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
Atenciosamente,
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA.
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