AVISO AO MERCADO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
CNPJ/MF Nº 30.791.386/0001-68
FII OURI FOF – OUFF11 ISIN: BROUFFCTF005

BANCO OURINVEST S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Paulista, nº 1.728, 1º ao 4º, 7º e 11º andares, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 78.632.767/000120, na qualidade de instituição administradora (“Administradora”) do FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST FUNDO DE FUNDOS, inscrito no CNPJ/ME sob o nº
30.791.386/0001-68 (“Fundo”), serve-se do presente para informar aos cotistas e ao mercado
em geral, acerca do pagamento dos rendimentos pro rata, referente ao período das aplicações
financeiras dos recursos captados na 2º Emissão de Cotas do OUFF11.


Os detentores de cotas do Fundo no fechamento do dia 14/08/2020 (excluídas as cotas
adquiridas na 2ª emissão), identificadas pelo ticker OUFF11, receberão rendimentos
referentes a julho de 2020, correspondente à R$ 0,4000011167 por cota.



Os cotistas que exerceram o direito de preferência concedido no âmbito da 2ª emissão,
os quais possuem recibos de cota identificados pelo ticker OUFF13, receberão os
rendimentos pro rata das aplicações financeiras dos recursos referentes ao período
compreendido entre o dia 16/07/2020 e o dia 31/07/2020, equivalentes a R$
0,0591202619 por cota.



Os cotistas que subscreveram e integralizaram cotas durante o período de sobras e
montante adicional, os quais possuem recibos de cotas identificados pelo ticker
OUFF15, receberão os rendimentos pro rata das aplicações financeiras dos recursos
referentes ao período compreendido entre o dia 29/07/2020 e o dia 31/07/2020,
equivalentes a R$ 0,0106926945 por cota
Os cotistas que aderiram à oferta pública de distribuição de cotas da 2ª emissão do
Fundo, os quais possuem recibos de cota identificados pelo ticker OUFF14, liquidados
em 05/08/2020 não fazem jus a pagamentos referente a julho de 2020.

Tabela de Distribuição de Rendimentos
Valor por
Isin
Ticker
Cota
BROUFFCTF005 OUFF11 0,4000011167
BROUFFR07M12 OUFF13 0,0591202619
BROUFFR09M10 OUFF15 0,0106926945
Não haverá distinções nas próximas distribuições de rendimentos do fundo
O crédito em conta corrente dos rendimentos acima referidos será efetuado no dia 21/08/2020,
desde que os dados cadastrais do respectivo cotista estejam completos.
Foram subscritas e integralizadas 1.142.738(um milhão, cento e quarenta e dois mil e setecentos
e trinta e oito) cotas no âmbito da oferta(considerando o exercício de direito de preferência,

sobras e montante adicional) totalizando o montante de R$ 100.800.918,98(cem milhões,
oitocentos mil, novecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos).
Adicionalmente, informamos que os recibos com ticker OUFF13, OUFF14 e OUFF15, resultantes
da 2ª Emissão serão convertidos em cotas do Fundo e a previsão é que estarão disponíveis para
negociação, sob o código OUFF11, a partir do dia 17/08/2020.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
BANCO OURINVEST S.A., na qualidade de Administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO OURINVEST FUNDO DE FUNDOS

