COMUNICADO AO MERCADO
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO- FII
CNPJ nº 32.903.702/0001-71 / Ticker (B3) - SARE11
A SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A., sociedade devidamente autorizada pela CVM
a administrar carteiras de títulos e valores mobiliários, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua
Amador Bueno, nº 474, bloco D, 1º Andar, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda (“CNPJ”) sob nº 62.318.407/0001-19 e a SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.,
com sede Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº2041 e 2235, Torre
A, 18º andar, inscrita no CNPJ nº10.231.177/0001-52, respectivamente, na qualidade de instituição
administradora e instituição gestora do SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO- FII, inscrito no CNPJ sob o nº 32.903.702/0001-71 (“Fundo”), e conforme previsto no
“Prospecto Definitivo da Distribuição Pública Primária de Cotas da Primeira Emissão do Santander Renda
de Aluguéis Fundo de Investimento Imobiliário - FII”, disponibilizado em 18 de Dezembro de 2019, no
âmbito da oferta pública de distribuição de cotas da primeira emissão do Fundo (“Oferta”), vem
COMUNICAR o seguinte:



conforme divulgado pelo “Aviso aos Cotistas” datado de 30/12/2019, o comunicado de distribuição
de rendimentos para os recibos de subscrição das cotas (os quais possuem recibos de cota
identificados pelo ISIN recibo BRSARECTF006), correspondente ao resultado pro rata das aplicações
financeiras dos recursos referentes ao período compreendido entre os dias 20/12/2019 até
30/12/2019, será efetuado no dia 15/01/2020, desde que os dados cadastrais do respectivo cotista
estejam completos;



com o encerramento da Oferta, os recibos de subscrição das cotas (os quais possuem recibos de
cota identificados pelo ISIN recibo BRSARECTF006) serão convertidos em cotas do Fundo; e



a previsão é de que as cotas do Fundo estarão disponíveis para negociação, sob o código SARE11,
a partir do dia 10/01/2020.

São Paulo/SP, 02 de Janeiro de 2020.
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SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

