
  

 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS 

CNPJ nº 23.740.527/0001-58 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., 

com sede na Cidade de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14.171, Torre A, 11º andar, inscrita no 

Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 03.384.738/0001-98, na qualidade de instituição 

administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS, inscrito no CNPJ sob o nº 

23.740.527/0001-58 (“Fundo”), considerando o encerramento, divulgado nesta data, da oferta pública de 

distribuição primária de cotas em classe e série únicas da 3ª (terceira) emissão do Fundo, nominativas e 

escriturais; e secundária de cotas de emissão do Fundo e de titularidade da TS-7 Participações, L.P. e da 

Tishman Speyer Brazil Investments, L.P. (em conjunto “Cotas”), informa aos cotistas do Fundo e ao mercado 

em geral, que ficam liberados os negócios com as Cotas do Fundo no mercado de bolsa, sob os códigos 

GTWR11 e BRGTWRCTF003, a partir do dia 24 de junho de 2019. 

 

As cotas da 1ª emissão do Fundo, após o desdobramento ocorrido em 13/07/2018, passaram a ser 

representadas por 8.787.440 cotas. As cotas advindas do desdobramento são da mesma espécie e classe, 

conferindo aos seus titulares os mesmos direitos das cotas previamente existentes.  

 

Após o encerramento da 2ª emissão de cotas do Fundo e o grupamento das cotas aprovado em 10/12/2018, 

as cotas existentes passaram a ser representadas por 8.940.000 cotas.  

 

Atualmente, após o enceramento da 3ª emissão de cotas do Fundo, a quantidade total de cotas emitidas pelo 

Fundo é de 12.000.000 cotas. Informamos que não haverá pagamento diferenciado para os cotistas que 

subscreveram e integralizaram cotas no âmbito da 3ª emissão.  

 

Todas as cotas devidamente emitidas, subscritas e integralizadas farão jus a futuras distribuições de 

rendimentos em igualdade de condições (inclusive as cotas da 3ª emissão). 

 

São Paulo, 19 de junho de 2019. 

 

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 


