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São Paulo, 19 de março de 2020
À
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores
Sra. Ana Lucia Pereira
C/C
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Daniel Walter Maeda Bernardo - Superintendência de Relações com Investidores
Institucionais
Sr. Luiz Alfredo Artmann Rangel - Divisão de Fundos Listados e de Participação
Ref.: Resposta à Notificação – item 5.2 c) do Regulamento de Emissores – Não entrega
de informações periódicas (Informe Informe Trimestral)
Prezados Senhores,
A MONETAR DTVM LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 12.063.256/0001-27
(“Administradora”), na qualidade de administradora fiduciária do REAG RENDA
IMOBILIÁRIA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ sob
n°17.374.696/0001-19 (“Fundo”), representada nos termos do seu contrato social, vem,
por meio da presente, tempestivamente, em atenção ao Ofício B3 n°119/2020 (“Ofício
B3”), no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e B3, apresentar os
seguintes esclarecimentos acerca da entrega do Informe Trimestral do Fundo, referente
ao 4º Trimestre de 2019.
A esse respeito, esta instituição, respeitosamente, informa que enviou o referido
Informe Trimestral do Fundo, referente ao 4º Trimestre de 2019, no dia 11/03/2020,
conforme V.Sas. podem verificar na informação do sistema Fundos.NET extraída abaixo:
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Adicionalmente, ciente dos seus deveres enquanto administradora fiduciária, esta
instituição informa que a ocorrência desse atraso foi totalmente isolada e pontual e
reitera seu comprometimento com o adequado fornecimento de documentos, dados ou
informações à esta respeitosa instituição, bem como se coloca à disposição para prestar
quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
Por fim, cumpre ainda informar que esta Administradora passou por recente alteração
de controle societário e, portanto, de seus responsáveis perante a CVM e B3. Diante
disso, solicitamos que eventuais comunicações e avisos sejam enviados para os
seguintes
endereços
eletrônicos:
mmacedo@terrainvestimentos.com.br;
compliance@terrainvestimentos.com.br;
juridico@terrainvestimentos.com.br;
e
asousa@terrainvestimentos.com.br.
Sendo o que nos cumpria para o momento.

Atenciosamente,
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