COMUNICADO AO MERCADO
Prezados Cotistas,
A CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho nº 1.195 – 4º
andar, inscrita no CNPJ sob o nº 02.671.743/0001-19, (“Administradora”), na qualidade de
administradora do GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no
CNPJ sob o nº 26.614.291/0001-00 (“Fundo”), vem por meio deste, prestar os seguintes
esclarecimentos:
Conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 23 de outubro de 2019, o serviço de
escrituração das cotas do Fundo passou a ser prestado pela VÓRTX DTVM., com sede na Av.
Brigadeiro Faria Lima, 2.277 – 2º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 22.610.500/0001-88 (“Vórtx”), em substituição à ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A
(“Itaú”) nos termos da alínea “c” da Cláusula 6.2 do regulamento do Fundo, do artigo 16 da
Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada e do artigo 47 da Instrução
da CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada.
Por força da substituição acima informada, os cotistas do Fundo receberão dois relatórios de
informe de rendimento referente ao ano-base de 2019.
O primeiro relatório, que compreende o período de 1º de janeiro de 2019 até 24 de outubro de
2019, será enviado pelo Itaú.
Segundo informações do Itaú, os informes de rendimento estarão disponíveis aos investidores
também através do portal: https://correspondenciasdigitais.com.br/login e a partir de hoje
(02/03/2020) haverá um canal exclusivo para dúvidas e solicitações de 2ª via através do
telefone: 0800-720-0014 e correio eletrônico: informesdeescrituracao@itau-unibanco.com.br.
O segundo relatório, que compreende o período de 25 de outubro de 2019 até 31 de dezembro
de 2019, será enviado pela Vórtx, atual escriturador do Fundo.
A Vórtx informa que para solicitações de 2ª via os cotistas deverão enviar um e-mail para
escrituracao@vortx.com.br com a foto da CNH ou RG, informando ser cotistas do Fundo.
Em tempo, informamos que os relatórios estão sendo disponibilizados aos cotistas, através dos
seus correios eletrônicos e pelos Correios nos endereços cadastrados junto às corretoras onde
detêm seus cadastros e mantêm suas cotas custodiadas. Sendo assim, é imprescindível que os
dados cadastrais dos cotistas estejam sempre atualizados em suas respectivas corretoras.
Sendo o que nos cumpria para o momento.
São Paulo (SP), 03 de março de 2020.

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

