
 
 

TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII 
(XTED11) 

 
CNPJ nº 15.006.267/0001-63 

 
CARTA CONVITE 

 
A TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA., na qualidade de gestora (“Gestora”) do TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO 
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ sob nº 15.006.267/0001-63 (“Fundo”), informa que está 
totalmente disponível para receber quaisquer críticas ou sugestões por parte dos cotistas que tenham como objetivo 
contribuir para o aprimoramento dos serviços prestados ao Fundo. Neste contexto, a Consultora Imobiliária 
disponibiliza, a partir de hoje, o e-mail XTED11@trx.com.br, destinado ao recebimento das sugestões e manifestações 
dos cotistas, as quais deverão ser efetuadas impreterivelmente até 05 de fevereiro de 2016. 
 
Todas as sugestões e manifestações serão analisadas até 19 de fevereiro de 2016 e contribuirão para a construção de 
um plano de aperfeiçoamento da relação mantida entre a Gestora e os cotistas do Fundo. Na sequência, os cotistas do 
Fundo serão devidamente convidados a comparecer à sede da Gestora, ocasião em que a mesma apresentará as 
medidas que entende adequada e, juntamente com os cotistas, prosseguirá com a execução de tais medidas. Nesta 
mesma reunião, a Gestora apresentará suas estruturas de funcionamento, todo seu corpo técnico e os principais 
pontos de contato dentro de cada área, bem como apresentará os processos de Gestão de Portfólio e de Relações 
com Investidores existentes e aplicáveis no contexto da prestação dos serviços de gestão ao Fundo.  
 
O conteúdo de tal evento, que ocorrerá na segunda quinzena do mês de fevereiro de 2016, se tornará público para 
que todos os demais cotistas que não puderem comparecer, tenham acesso.  
 
Após este período, o e-mail XTED11@trx.com.br continuará ativo para atendimento aos cotistas do Fundo.  
 
A TRX permanece integralmente à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.  
 
Dados para contato TRX:  
XTED11@trx.com.br 
RI@trx.com.br 
(11) 4872-2658/ 2670/ 2623 

 
 
 

TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
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