
 

 

 
 

COMUNICADO AO MERCADO REFERENTE À  
OFERTA PÚBLICA DA PRIMEIRA EMISSÃO DE COTAS DO  

VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII 
CNPJ/MF sob o nº 17.870.926/0001-30 

 
Código ISIN nº BRVOTSCTF007 

Tipo ANBIMA: FII de Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa 
Segmento ANBIMA: Títulos e Valores Mobiliários 

 
A VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, 
estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 11º andar, Vila Gertrudes, 
CEP 04794-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.384.738/0001-98, devidamente credenciada pela 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da atividade de administração de carteiras 
de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 5805, de 19 de janeiro de 2000 
(“Administradora” ou “Gestora”), na qualidade de instituição administradora do VOTORANTIM 

SECURITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, fundo de investimento imobiliário constituído 
sob a forma de condomínio fechado, cujo regulamento atualizado foi devidamente registrado em 22 
de maio de 2018, sob o nº 2.155.573, no 10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Capital-
SP (“Regulamento”), inscrito no CNPJ/MF nº 17.870.926/0001-30 (“Fundo”), e a XP INVESTIMENTOS 

CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com endereço na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 3.600, 10º andar, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78 (“Coordenador Líder”), na qualidade de instituição 
intermediária líder da oferta pública de distribuição da 1ª (primeira) emissão de cotas do Fundo 
(“Cotas” e “Oferta”), vêm a público informar que não será realizado, na presente data, conforme 
previsto no cronograma da Oferta divulgado em comunicado ao mercado publicado em 23 de maio de 
2018, e no prospecto preliminar da Oferta divulgado na mesma data (“Prospecto”), o Procedimento 
de Alocação referente aos Pedidos de Reserva apresentados por Investidores durante o Período de 
Reserva, em decorrência da emissão, pela CVM, do Ofício nº 345/2018/CVM/SRE/GER-2 (“Ofício”), 
em 8 de junho de 2018, que indeferiu o registro da Oferta, com relação ao qual será protocolado, 
pela Administradora e pelo Coordenador Líder, nesta data, recurso apresentando os fundamentos 
para revisão, pela CVM, do conteúdo do Ofício. 
 
A Administradora e o Coordenador Líder informam, ainda, que o cronograma da Oferta será alterado 
e novos prazos serão divulgados tão loco a CVM se manifeste a respeito de referido recurso. 
 
Os termos iniciados em letras maiúsculas no presente comunicado e que não estejam aqui definidos 
têm o significado a eles atribuídos no Prospecto. 
 
A Administradora e o Coordenador Líder e manterão o mercado informado sobre quaisquer eventos 
subsequentes relevantes relacionados à Oferta e ao Fundo.  
 

A data deste Comunicado ao Mercado é de 11 de junho de 2018. 
 

Coordenador Líder  Administradora e Gestora 

 
 

 

   
Assessor Jurídico do Coordenador Líder  Assessor Jurídico da Administradora e Gestora 

   

 


