
AVISO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DA 1ª E ÚNICA EMISSÃO 
DO WTORRE PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 

29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), o Banco Itaú BBA S.A., 

instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 3º a 8º, 11º e 

12º andares, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30, na qualidade de intermediário 

líder (“Coordenador Líder”) e o BB Banco de Investimento S.A., instituição financeira 

integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com sede na Cidade do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Senador Dantas, nº 105, 36º andar, inscrito no CNPJ/

MF sob o nº 24.933.830/0001-30 (“Coordenador” e, em conjunto com o Coordenador Líder, os 

“Coordenadores”), vêm a público comunicar que, em 4 de março de 2011, foi comunicada à 

CVM a desistência do pedido de registro da oferta pública de distribuição (“Oferta”) de 390.000 

(trezentas e noventa mil) cotas nominativas e escriturais, com valor unitário de R$1.000,00 (um mil 

reais) (“Cotas”), de emissão do WTORRE PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII 

(“Fundo”), administrado pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

S.A., instituição devidamente autorizada pela CVM a administrar fundos de investimento, com 

sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, 

Bloco 13, Grupo 205, Condomínio Downtown, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

36.113.876/0001-91 (“Administrador”).

Tendo em vista o acima exposto, todas as intenções de investimento e todos os pedidos de 

reserva realizados pelos investidores serão cancelados, e as respectivas instituições participantes 

da Oferta comunicarão aos respectivos investidores o cancelamento da Oferta.  Caso tais 

investidores já tenham efetuado o pagamento do valor do investimento, os valores depositados 

serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, 

dos valores relativos aos tributos incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados a partir de 

9 de março de 2011.
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