CNPJ nº 26.614.291/0001-00

12 de novembro de 2018

FATO RELEVANTE
O GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, fundo de
investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, de acordo
com a Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada e a Instrução da
Comissão de Valo- res Mobiliários (“CVM”) nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme
alterada (“Instrução CVM 472”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 26.614.291/0001-00
(“Fundo”), neste ato representado por sua administradora a CM CAPITAL MARKETS
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição integrante
do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade e Estado do São
Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1.195, 4º Andar, Vila Olímpia, CEP 04547-004, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 02.671.743/0001-19, devidamente credenciada junto à CVM como
administrador de carteiras de valores mobiliários através do Ato Declaratório CVM nº
13.690 de 4 de junho de 2014, neste ato declara o que segue:
Em complemento ao Fato Relevante publicado em 08 de novembro de 2018 e em
cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 472, vimos comunicar que em 12 de
novembro de 2018 ocorreu a assinatura da Escritura Pública de Compra e Venda
referente a aquisição da fração ideal de 65,79% do imóvel objeto da matrícula n°55.095,
do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de São José dos Pinhais, Estado do Paraná (a
“Fração 1”), pelo valor de R$50.000.400,00 (cinquenta milhões e quatrocentos reais).
Para maiores informações, favor consultar os sites abaixo ou entrar em contato com o
Departamento de Relações com Investidores da Horus GGR através dos telefones ou
endereços eletrônicos abaixo:
Relações com Investidores Horus GGR
Contato RI
www.horusggr.com
www.horusggrrenda.com
ri@horusggr.com
+ 55 (11) 4369-6100
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