COMUNICADO AO MERCADO E ANÚNCIO DE SUSPENSÃO DE OFERTA DO

JS Real Estate Multigestão - FII
CNPJ/MF n° 13.371.132/0001-71
BANCO J. SAFRA S.A., instituição financeira integrante do sistema
de distribuição de valores mobiliários e credenciada pela Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) para administrar recursos de terceiros
de acordo com o ato declaratório nº 11.124, de 24 de junho de 2010,
com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 2.150, 19º
andar, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.017.677/0001-20, na qualidade
de instituição administradora (“Administrador”, “Banco J. Safra” ou
“Coordenador Líder”) e Coordenador Líder da quarta emissão (“Quarta
Emissão”) de cotas do JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO – FII (“Cotas”
e “Fundo”, respectivamente), aprovada em Assembleia Geral de Cotistas
realizada em 16 de outubro de 2012 (“Assembleia Geral”), vem a público
comunicar que foi solicitada à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
em 22 de novembro de 2012, a modificação da Quarta Emissão de
Cotas do Fundo. Será convocada nova Assembleia Geral de Cotistas para
a revisão e ratificação dos termos e condições da Oferta, notadamente
a redução da quantidade de Cotas inicialmente planejada pelo
Administrador. Estima-se que a quantidade de cotas objeto da Quarta
Emissão passará a ser de 350.000 (trezentos e cinquenta mil) cotas, que

com base no valor patrimonial, de R$ 1.149,14 (hum mil, cento e quarenta
e nove reais e quatorze centavos), apurado em 21 de novembro de 2012,
somariam cerca de R$ 402.199.000,00 (quatrocentos e dois milhões,
cento e noventa e nove mil reais).

Coordenador Líder e Administrador

Participantes Especiais

Para maiores informações e esclarecimentos sobre a presente
suspensão, os interessados deverão dirigir-se à sede do Coordenador
Líder nos endereços indicados abaixo.
• Coordenador Líder
Av. Paulista, 2.150, 19º andar
01310-300 - São Paulo – SP
At.: Martim Fass
Telefone: (11) 3175-9869
Fax: (11) 3175-9797
Email: martim.fass@safra.com.br
Website: www.safraasset.com.br
Prospecto da Oferta: http://www.safranet.com.br/conteudo/invest/
prospecto/REM.pdf

