
                                                            

  

 

 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA – FII 

CNPJ/MF n. º 16.671.412/0001-93 

ISIN Cotas: BRSDILCTF004 

 

[Código negociação B3: SDIL11] 

 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., 

sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Chedid Jafet, n.º 

222, Bloco B, 3º andar, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 72.600.026/0001-81, devidamente autorizada pela 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a exercer a atividade de administração de carteiras de títulos e 

valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 6.044, de 12 de julho de 2000 (“Rio Bravo”), na 

qualidade de instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SDI RIO BRAVO 

RENDA LOGÍSTICA – FII, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 16.671.412/0001-93 (“Fundo”), e as gestoras do 

Fundo, RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA., no CNPJ/MF sob nº 03.864.607/0001-08, e SDI GESTÃO E 

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº. 25.287.778/0001-54 (“SDI”), 

vem, por meio deste, informar que: 

 

(i)  a partir de 05/10/2018 as 1.472.754 (um milhão, quatrocentos e setenta e duas mil, setecentos e 

cinquenta e quatro) cotas objeto da 2º Emissão de Cotas do Fundo passarão a ser negociadas na B3 S.A. - 

Brasil, Bolsa, Balcão; 

 

(ii) as 27.224 (vinte e sete mil duzentos e vinte e quatro) cotas objeto da colocação no Direito de 

Preferência no âmbito na 2ª Emissão tiveram direito ao rendimento referente ao mês de agosto de 2018, 

anunciado em 20/09/2018 e pago em 28/09/2018, e ao rendimento referente ao mês de setembro de 2018, 

anunciado em 28/09/2018 a ser pago em 15/10/2018; 

 

(iii) todas as cotas emitidas pelo Fundo participarão em igualdade de condições ao rendimento que será 

anunciado em 31/10/2018 a ser pago em 16/11/2018; e 

 

(iv) a devolução de valores recebidos no âmbito da oferta pública da 2º Emissão de investidores que 

condicionaram sua aquisição de cotas à distribuição da totalidade de cotas ocorrerá em 05/10/2018. Do total 

de cotas ofertadas equivalente a 2.810.252 (dois milhões, oitocentos e dez mil, duzentos e cinquenta e dois) 

foram subscritas e integralizadas 1.472.754 (um milhão, quatrocentos e setenta e duas mil, setecentos e 

cinquenta e quatro), o que representa 52,4064746% do total das cotas ofertadas publicamente.  

 

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

 

 

São Paulo, 3 de outubro de 2018. 

 



                                                            

  

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Instituição Administradora do  

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA – FII 

 

 

SDI GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. 

Cogestora do Fundo 

 

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA. 

Cogestora do Fundo 

 


