
   
 

AVISO AO MERCADO – TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII 

CNPJ/MF N.º 15.006.267/0001-63 

 

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.º 1.111, 2º andar, parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

33.868.597/0001-40, na qualidade de ADMINISTRADORA e a TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA., 

sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos 

Pinheiros, nº 870, conjunto 242, 24º Andar, Parte A, Pinheiros, CEP 05422-001, inscrita no CNPJ sob o nº 

13.362.610/0001-87, na qualidade de GESTORA do TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE 

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (“FUNDO”), vêm, por meio deste, informar a situação em que se 

encontra o processo de aquisição do Imóvel Itambé, como segue: 

 

(i) Conforme capítulo “Descrição dos Imóveis” na página 109 do Prospecto do Fundo, os 

Imóveis Alvo seriam adquiridos somente com o atendimento de determinadas condições 

previstas nos respectivos compromissos de venda e compra a serem firmados após a 

publicação do Anúncio de Encerramento; 

 

(ii) Desde o momento da integralização das cotas do Fundo, a ADMINISTRADORA tem cobrado 

e monitorado a GESTORA em relação às tratativas da aquisição do Imóvel Itambé junto à 

Itambé Alimentos S.A. (“Itambé”). Durante o mês de abril/2013, a ADMINISTRADORA definiu 

que o prazo final para conclusão das negociações seria até maio/2013; 

 

(iii) Durante todo o mês de abril/2013, a GESTORA tentou insistentemente formalizar as 

assinaturas dos instrumentos contratuais entre a Itambé e o Fundo, relativas à aquisição e 

locação do Imóvel Itambé, sendo que na última semana a Itambé informou que a 

concretização da venda do Imóvel Itambé somente será possível quando da aprovação, pelo 

CADE (Conselho Administrativo da Defesa Econômica), da Joint Venture realizada entre a 

Itambé Alimentos S.A. e a Vigor Alimentos S.A.; 

 

(iv) Por entender que a aprovação do CADE acima referida pode demandar um tempo 

considerável e que tal fato prejudicaria os quotistas do Fundo temporariamente, a 

GESTORA, em conjunto com a ADMINISTRADORA, decidiu enviar um comunicado para a 

Itambé reforçando que, se a aquisição não se concretizar até o final do mês de maio do 

corrente ano (31/05/2013), o Imóvel Itambé não será mais adquirido pelo Fundo; 

 

 



   
 

(v) Em paralelo, a GESTORA já está analisando outros imóveis com capacidade de substituir o 

Imóvel Itambé, sendo certo que, caso até o dia 31/05/2013 a Itambé não formalize a 

assinatura dos instrumentos contratuais relativos à alienação e locação do Imóvel Itambé, 

será convocada uma Assembleia Geral de Quotistas do Fundo para deliberação sobre a 

aquisição de outro imóvel, conforme a política de investimento do Fundo, ou pela 

amortização das quotas referentes ao valor do Imóvel Itambé. 

 

(vi) É de extrema importância ressaltar que os imóveis que compõem a carteira do Fundo 

atualmente são bem localizados, foram adquiridos em boas condições de mercado, além de 

possuírem excelentes locatários. Por isso, a GESTORA está analisando imóveis com as 

mesmas características, a fim de amenizar o mais rápido possível a redução de dividendos 

pagos pelo Fundo. 

 

(vii) A ADMINISTRADORA e a GESTORA reforçam neste ato seu compromisso constante, perante 

o Fundo e seus quotistas, na busca da melhor solução, no menor prazo possível, acerca da 

aquisição do Imóvel Itambé, da substituição por outro imóvel ou da amortização das quotas 

referentes ao valor Imóvel Itambé, colocando-se prontamente à disposição para os 

eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários 
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