
R$53.597.000,00

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE QUOTAS

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de quotas”

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA

CÓDIGO ISIN DAS QUOTAS: BRCXTLCTF003

CNPJ nº 12.887.506/0001-43

no montante de até

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL comunica o encerramento da primeira distribuição pública de 53.597 quotas de emissão do

1. Ofertante: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA
(o “Fundo”), inscrito no CNPJ sob o nº 12.887.506/0001-43. O Fundo foi constituído sob 
a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, de modo que suas
quotas somente serão resgatadas em virtude de sua liquidação. O Fundo tem por objeto 
a aquisição de direitos reais relativos a imóveis, conforme identificados no Prospecto de Oferta
Pública das Quotas de primeira emissão do Fundo (“Prospecto”). Tais imóveis deverão 
ser objeto de contratos de locação de longo prazo, firmado com  empresas na qualidade 
de locatárias. Na forma descrita no Prospecto, os imóveis cujos direitos reais serão objeto 
de investimento serão comerciais, industriais ou logísticos, prontos ou em construção
(“Imóveis”). Admite-se que o investimento do Fundo nos direitos reais relativos aos Imóveis 
se dê diretamente ou por meio da aquisição de quotas ou ações de emissão de sociedades 
de propósito específico (“Participações em SPE”).

2. Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma 
de empresa pública, regendo-se pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 6.473, de 05 de junho
de 2008, com sede em Brasília/DF, por meio de sua Vice-Presidência de Gestão de Ativos 
de Terceiros, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 
nº 2.300, 11º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.305/0001-04.

3. Distribuidora: as quotas foram distribuídas sob o regime de melhores esforços de
colocação, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, 
pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ sob nº 00.360.305/0001-04, com sede
em Brasília/DF, no SBS, Quadra 04, Lotes 3/4, na qualidade de integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários.

4. Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira, inscrita no CNPJ sob 
nº 60.701.190/0001-04, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Praça Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal.

5. Escriturador: ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., inscrita no CNPJ sob nº 61.194.353/0001-
64, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 
nº 3.400, 10º andar.

6. A deliberação de constituição e o regulamento do Fundo foram registrados no 2º Ofício de
Registro de Títulos e Documentos de Brasília/DF, em 10/11/2010, sob o n° 990029. 
Em 15/02/2011 o Regulamento foi alterado pelo Administrador, sendo registrado no mesmo
cartório em 21/02/2011, sob o nº 1018778.

7. Nesta primeira emissão foram emitidas e distribuídas 53.597 (cinqüenta e três mil quinhentas
e noventa e sete) quotas, em única série, com valor unitário de R$ 1.000,00 (hum mil reais),
totalizando R$ 53.597.000,00 (cinqüenta e três mil quinhentos e noventa e sete milhões de reais).

A constituição do Fundo foi autorizada pela CVM em 17/03/2011. A presente oferta foi
registrada na CVM em 11/04/2011, sob o nº CVM/SRE/RFI/2011/003.

DADOS FINAIS DA OFERTA

Quantidade Valor das 
Número de de quotas quotas

Tipo de Investidor Subscritores subscritas subscritas

Pessoas Físicas 728 48.341 48.341.000,00

Demais pessoas jurídicas 8 155 155.000,00

Sócios, administradores, empregados, 
prepostos e demais pessoas ligadas à 
emissora e/ou aos participantes do consórcio 
a que se refere o art. 34 da Instrução CVM 400 96 4.001 4.001.000,00

Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 2 1.100 1.100.000,00

TOTAL 834 53.597 53.597.000,00

“As aplicações no Fundo não contam com garantia do Administrador do Fundo, 
de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.”

“O registro da Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade 
das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade do Fundo, bem como
sobre a Oferta e as Quotas distribuídas.”

“O Fundo poderá realizar aplicações que coloquem em risco parte ou a totalidade 
de seu patrimônio.”

“Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento 
do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.”

“A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.”

“Não há compromisso ou garantia por parte do Administrador, da Distribuidora e/ou
das demais instituições participantes da Oferta de que o objetivo de investimento 
do Fundo será atingido.”
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