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COMUNICADO AO MERCADO 

 
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DA QUARTA EMISSÃO DO  

CSHG LOGÍSTICA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII 
CNPJ n.º 11.728.688/0001-47 
Código ISIN: BRHGLGCTF004 

Código de Negociação na B3: HGLG11 
 
A CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 
61.809.182/0001-30, administradora do CSHG LOGÍSTICA – FUNDO DE INVESTIMENTO 
IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ sob o nº 11.728.688/0001-47 (“Fundo”), e coordenadora líder da 
Oferta Pública de Distribuição de Cotas da Quarta Emissão do Fundo (“Oferta”), vem, em conjunto 
com o BANCO BRADESCO BBI S.A., coordenador da Oferta, e as demais instituições distribuidoras 
contratadas para participar da Oferta, informar que, em razão da alta procura por investidores pela 
Oferta, o montante atualmente subscrito já supera o montante total da Oferta, incluindo as Opções de 
Lote Suplementar e Lote Adicional, as quais serão exercidas pela Coordenadora Líder e 
Administradora.  
 
Desta forma, considerando que a alocação das Cotas ofertadas no âmbito da Oferta será realizada 
de acordo com a ordem cronológica de chegada das respectivas ordens de subscrição das Cotas, 
conforme descrito no item 2.5.2 do Prospecto Definitivo (plano de distribuição da Oferta), e tendo em 
vista o exposto acima quanto ao montante já subscrito até o momento, é possível que novas 
subscrições não sejam consideradas quando da liquidação das Cotas Remanescentes subscritas 
durante o 1º Período de Subscrição de Cotas Remanescentes, bem como que a Oferta seja 
encerrada antes de iniciado o 2º Período de Subscrição de Cotas Remanescentes. 
 
Ademais, informam que o cronograma do 1º Período de Subscrição de Cotas Remanescentes 
constante do Prospecto Definitivo não sofrerá alterações, notadamente quanto às datas de seu 
encerramento e liquidação, sendo que, caso a Oferta seja encerrada anteriormente ao 2º Período de 
Subscrição de Cotas Remanescentes, não será possível a realização de pedidos de subscrição de 
Cotas por Pessoas Vinculadas, nos termos do plano de distribuição da Oferta. 
 
Os termos em maiúscula possuem o significado a eles atribuído no Prospecto Definitivo. 
 
 

06 de março de 2018. 
 

Coordenadora Líder e Administradora Coordenador Bradesco BBI 

 

 

Distribuidoras Contratadas 

     

Assessoria Legal 

 
 


