COMUNICADO AO MERCADO
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS PRO RATA

RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/ME nº 31.894.369/0001-19
Código ISIN: BRRBCOCTF007
Código de negociação na B3: RBCO11
Tipo ANBIMA: FII Renda Gestão Ativa - Segmento de Atuação: Lajes Corporativas
O RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/ME sob nº 31.894.369/0001-19 (“Fundo”),
por meio de seu administrador, a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Rua Iguatemi,
nº 151, 19º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.486.793/0001-42,
informa aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral, que:
(i)

nesta data, foram integralizadas 3.000.001 (três milhões e uma) cotas, considerando as cotas oriundas do lote adicional
(“Cotas da 2ª Emissão”) no âmbito da oferta pública de distribuição primária de cotas da segunda emissão do Fundo,
sob o regime de melhores esforços de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400,
de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada
e das demais disposições legais, regulatórias e autorregulatórias aplicáveis ora vigentes ( “Oferta”, respectivamente);

(ii)

conforme previsto no “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da Segunda Emissão do RB Capital
Office Income Fundo de Investimento Imobiliário”, relativo à Oferta, o Fundo pagará um rendimento para as atuais cotas do Fundo
(“Cotas Atuais”) (excluídas as Cotas da 2ª Emissão que tenham sido subscritas no âmbito do exercício do direito de preferência
no âmbito da Oferta), equivalente aos lucros auferidos, apurados segundo o regime caixa no período de 01 de março de 2020,
até a presente data. Farão jus a esses rendimentos os titulares das Cotas Atuais do Fundo na presente data (excluídas as Cotas
da 2ª Emissão que tenham sido subscritas no âmbito do exercício do direito de preferência no âmbito da Oferta, as quais não
farão jus a tal rendimento), sendo que mencionados rendimentos serão pagos no dia 15 de abril de 2020 a tais Cotistas; e

(iii)

A partir da integralização das Cotas da 2ª Emissão, as Cotas da 2ª Emissão, bem como as Cotas da 2ª Emissão adquiridas
por meio do exercício do direito de preferência no âmbito da Oferta, passarão a ter direito à distribuição de rendimentos,
em igualdade de condição com as demais Cotas Atuais do Fundo.
São Paulo, 19 de março de 2020
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