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TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII 

CNPJ/MF N.º 15.006.267/0001-63 

 

A TRX Gestora de Recursos Ltda., na qualidade de GESTORA do TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (“FUNDO”) vêm, por meio deste, informar os quotistas 

do Fundo sobre a amortização das quotas referentes ao valor do Imóvel Itambé: 

(i) Na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Quotistas do Fundo, realizada no dia 

24/06/2013, a maioria dos quotistas presentes deliberaram pela amortização de quotas 

referente aos recursos captados na Oferta do Fundo, não utilizados para a aquisição dos 

Ativos Imobiliários. 

(ii) A amortização será  de, aproximadamente, R$ 33.227.550,00 (trinta e três milhões, 

duzentos e vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta reais), e será realizada de forma pro 

rata entre todos os Quotistas, na proporção da quantidade de quotas de emissão do 

Fundo detidas por cada Quotista. 

(iii) O pagamento da amortização se dará no dia 12/07/2013, em conjunto com o pagamento 

dos rendimentos mensais, no montante de R$ 22,65 (vinte e dois reais e sessenta e cinco 

centavos), por quota, com base na posição dos Quotistas de 28/06/2013. 

(iv) A amortização se dará no valor da Quota Patrimonial do Fundo, que era de R$ 95,39 

(noventa e cinco reais e trinta e nove centavos) no dia 28/06/2013 e, com o reajuste, 

passará a ser no montante de R$ 72,74 (setenta e dois reais e setenta e quatro 

centavos). 

(v) O valor dos rendimentos mensais do Fundo, advindos dos alugueis dos imóveis locados 

para a Petrobrás e a Peugeot, estão previstos para ficar em torno de R$0,53/quota.  

(vi) A Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Quotistas do Fundo está 

publicada no site da TRX e poderá ser acessada através do link: 

http://www.trx.com.br/ckeditor_assets/attachments/85/ata_ago_24_06_13.pdf 

(vii) O cálculo da amortização está disponível na Lâmina Mensal do Fundo e poderá ser 

acessada através do link: http://www.trx.com.br/ckeditor_assets/attachments/83/xted-

_fii_jul13.pdf 

 

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. 
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