ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ nº 28.737.771/0001-85 / Código de Negociação: ALZR11
COMUNICADO AO MERCADO
Cancelamento de Convocação para o Procedimento de Consulta Formal para Deliberação dos Cotistas –
Assembleia Geral Extraordinária
A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23
(“Administradora”), e a ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 21.950.366/0001-00
(“Gestora”), na qualidade de administradora e gestora, respectivamente, do ALIANZA TRUST RENDA
IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ sob o nº 28.737.771/0001-85
(“ALZR11” ou “Fundo”), servem-se do presente para informar aos cotistas e ao mercado em geral que:
Na sequência do Comunicado ao Mercado de 20 de abril de 2021, em busca de constante e elevado grau de
alinhamento com os Cotistas do Fundo, a Gestora do Fundo decidiu cancelar a convocação realizada em 15 de
abril de 2021, para o Procedimento de Consulta Formal para Deliberação dos Cotistas – Assembleia Geral
Extraordinária (“Consulta Formal”), que se encerraria no dia 15 de maio de 2021, pois a Gestora propôs ajustes
ao longo da Proposta do Administrador, incluindo a menção do prazo do Direito de Subscrição das Sobras, no
âmbito do exercício do Direito de Preferência.
Por esta razão, será realizada uma nova convocação para o procedimento de Consulta Formal.
A Administradora e a Gestora esclarecem ainda, que em virtude do presente cancelamento, os votos recebidos
até o momento e/ou os votos proferidos com o modelo que constava do anexo à Consulta Formal divulgada
em 15 de abril de 2021 serão desconsiderados, sendo possível que o cotista que exerceu seu direito de voto
possa refazê-lo.
Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

São Paulo, 23 de abril de 2021

ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
e
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