REAG RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ/MF Nº 17.374.696/0001-19
COMUNICADO AO MERCADO
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, (“Administrador”), na qualidade de Novo Administrador do REAG RENDA IMOBILIÁRIA
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ sob o nº 17.374.696/0001-19 (“Fundo”),
informa aos cotistas e ao mercado em geral o que segue:

Em 14 de fevereiro de 2018, por recomendação da REAG GESTORA DE RECURSOS LTDA., inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 18.606.232/0001-53 (“Gestor”), o Fundo adquiriu 110.481,0701033790 quantidades de
quotas de emissão do SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, fundo de
investimento inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.543.270/0001-13 (“Fundo Investido”).
Na mesma data, este Administrador divulgou ao mercado em geral e a todos os cotistas, Fato Relevante, nos
termos do Artigo 41 da Instrução CVM n° 472/08, o qual ensejou no Ofício B3 – SAF 31.18 de 15.02.2018
(“Ofício B3”), solicitando a informação/esclarecimento, abaixo transcrito:

“Considerando o envio de fato relevante em 14/02/2018, solicitamos informar, até 16/02/2018, por
meio do sistema FundosNet, o reflexo nas futuras distribuições de rendimentos decorrentes da
aquisição de cotas de emissão do São Domingos - Fundo de Investimento Imobiliário – FII.”
Desta forma, com o intuito de cumprir com o Ofício B3, ora mencionado, vimos por meio deste, comunicar
que, de acordo com os esclarecimentos prestados pelo Gestor, o Fundo Investido encontra-se em período
de investimento, que tem duração de 05 (cinco) anos, logo, não está realizando a distribuição de
rendimentos, conforme formalização disponibilizada pelo seu Administrador, através de Aviso aos Cotistas
no sistema Fundos Net.

Portanto, a aquisição das cotas do Fundo Investido não afetará as futuras distribuições de rendimentos do
Fundo.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2018.
CM CAPITAL MARKETS DTVM.

