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FATO RELEVANTE 

CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII 

CNPJ n° 11.160.521/0001-22 

Código Cadastro CVM: 141-4 

Código negociação B3: HGCR11 

 

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira integrante do 

sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 11º andar (parte), 13º e 14º andares (parte), CEP 04542-

000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 61.809.182/0001-30, na qualidade 

de administradora do CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – 

FII, inscrito no CNPJ sob o nº 11.160.521/0001-22 (“Fundo”), vem informar aos Cotistas e ao mercado em 

geral, no âmbito da Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da 6ª Emissão do Fundo (“Oferta” e 

“Cotas”, respectivamente), registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 

322/2019/CVM/SRE/GER-2, em 22 de julho de 2019, que a Data Base, tal como definida no Prospecto 

Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da 6ª Emissão do Fundo (“Prospecto 

Definitivo”), na qual será verificada a relação de Cotistas que poderão exercer o Direito de Preferência para 

subscrição das Cotas objeto da Oferta, será a presente data, qual seja, o dia 24 de julho de 2019. A Data 

Base corresponde à data de divulgação do Anúncio de Início da Oferta. 

Assim, será garantido aos atuais Cotistas do Fundo (i.e., que estejam nessa condição na Data Base) o direito 

de subscrever e integralizar as Cotas da 6ª Emissão, podendo este Direito de Preferência ser exercido pelos 

referidos Cotistas em uma única oportunidade, total ou parcialmente, em relação à totalidade das 2.383.903 

(dois milhões, trezentas e oitenta e três mil, novecentas e três) Cotas da 6.ª Emissão, dentro do prazo de 10 

(dez) dias úteis contados do 5º (quinto) dia útil da data da divulgação do Anúncio de Início (conforme definido 

no Prospecto Definitivo), que informará a data da integralização das Cotas para aqueles que exercerem o 

Direito de Preferência. 

Todos os termos aqui não definidos terão os mesmos significados a eles atribuídos no Prospecto Definitivo. 

Informações adicionais sobre o exercício do Direito de Preferência estão disponíveis no Prospecto Definitivo, 

que pode ser acessado nos seguintes websites: 

 Coordenadora Líder: www.cshg.com.br - na página principal, clicar em “Asset Management”, depois 

em “Fundos de Investimento Imobiliário” e em “CSHG Recebíveis Imobiliários FII” ou por meio do 

seguinte caminho de acesso: https://www.cshg.com.br/site/publico/imob/imob5.seam e então 

localizar o documento requerido. 

 Coordenadora Contratada: www.cshg.com.br - na página principal, clicar em “Asset Management”, 

depois em “Fundos de Investimento Imobiliário” e em “CSHG Recebíveis Imobiliários FII” ou por meio do 

seguinte caminho de acesso: https://www.cshg.com.br/site/publico/imob/imob5.seam. 

https://www.cshg.com.br/site/publico/imob/imob5.seam
https://www.cshg.com.br/site/publico/imob/imob5.seam
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 Na CVM: http://www.cvm.gov.br – na página principal, clicar em “Central de Sistemas”, clicar em 

“Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas Registradas ou 

Dispensadas”, selecionar “2019 - Entrar”, acessar em “R$” em “Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em 

“CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII”, e, então, 

localizar o documento requerido. 

 Na B3: www.b3.com.br – na página principal, clicar em ”Home”, depois clicar em “Produtos e 

Serviços”, depois clicar “Solução para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas”, depois clicar em 

“Oferta em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e depois selecionar “CSHG RECEBÍVEIS 

IMOBILIÁRIOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII” e, então, localizar o documento 

requerido. 

 No Fundos.NET: (a) http://www.cvm.gov.br – na página principal, clicar em “Informações Sobre 

Regulados”, clicar em “Fundos de Investimento”, clicar em “Consulta a Informações de Fundos”, em 

seguida em “Fundos de Investimento Registrados”, buscar por “CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII”, acessar “CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII”, clicar em “Fundos.NET”, e, então, localizar o 

documento requerido; ou (b) diretamente pelo link indicado a seguir, na página principal, localizar o 

documento requerido: 

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=1116052

1000122 

São Paulo, 24 de julho de 2019. 

 

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 

Instituição Administradora do 

CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII 

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=11160521000122
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=11160521000122

