FATO RELEVANTE
CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com
sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.195 – 4º andar, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 02.671.743/0001-19, devidamente autorizada à prestação dos serviços de
administração de carteira de títulos e valores mobiliários através do Ato Declaratório nº
13.590, expedido em 04 de junho de 2014 ("Administrador”), na qualidade de Instituição
Administradora do REAG RENDA IMOBILIÁRIA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO –
FII, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 17.374.696/0001-19 ("Fundo"), vem por meio do presente,
nos termos do Artigo 41 da lnstrução CVM nº. 472/08, encaminhar aos Cotistas e ao Mercado
FATO RELEVANTE, informando sobre o que segue:
Por recomendação e solicitação da REAG GESTORA DE RECURSOS LTDA., com sede na cidade
e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 17º andar, Conj. 1702,
Jardim Paulistano, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.606.232/0001-53, sociedade autorizada
pela CVM a prestar o serviço de gestão de carteira de valores mobiliários através do Ato
Declaratório nº 13.327, de 11 de outubro de 2013 (“Gestor”), foi elaborado e emitido novo
Laudo de Avaliação, referente ao Empreendimento denominado “Domo Corporate”.
O Laudo de Avaliação em questão foi elaborado para determinar o valor de mercado
atualizado do Domo Corporate, considerando as melhorias e valorização do referido
empreendimento.
Assim, informamos que o ativo foi reavaliado, de forma que o valor do empreendimento
passou de R$ 179.162.000,00 (cento e setenta e nove milhões, cento e sessenta e dois mil
reais) para R$ 188.500.000,00 (cento e oitenta e oito milhões e quinhentos mil reais).
Por fim, o Administrador informa que o novo valor foi refletido na carteira e demais relatórios
do Fundo a partir do dia 03/09/2018.

São Paulo, 04 de setembro de 2018

REAG RENDA IMOBILIÁRIA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, representado
por seu Administrador

