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COMUNICADO AO MERCADO 

 

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2020 – A CR2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S/A (Bovespa: CRDE3) (“Companhia”) vem, em cumprimento ao 

disposto na Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, em complemento aos 

comunicados ao mercado publicados em 14 e 17 de setembro de 2020, comunicar aos 

seus acionistas e ao mercado em geral que, na presente data, recebeu correspondência 

da Total Log Planejamento e Participações Ltda. (“Total Log”), na qual foi informada 

sobre o fechamento da operação de aquisição de 475.611 (quatrocentas e setenta e 

cinco mil, seiscentas e onze) ações ordinárias de emissão da Companhia, 

representativas de 19,64% (dezenove inteiros e sessenta e quatro centésimos por 

cento) do seu capital social, que eram de titularidade do Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”), 

conforme Contrato de Compra e Venda de Ações celebrado em 14 de setembro de 

2020. A Companhia também recebeu, nesta data, correspondência do Itaú informando 

sobre a alienação da totalidade de suas ações, conforme operação acima mencionada.  

 

Dessa forma, como resultado da efetivação da transferência de ações acima 

mencionada, a Total Log passou a ser detentora de 44,63% (quarenta e quatro inteiros 

e sessenta e três centésimos por cento) do capital social da Companhia, e o Itaú retirou-

se do quadro de acionistas da Companhia. 

 

A Total Log também esclareceu, na referida correspondência, que mediante a realização 

da operação acima descrita, objetiva ser detentora do controle acionário da Companhia, 

bem como alterar a estrutura administrativa da Companhia, e se comprometeu a manter 

o mercado informado a esse respeito e a observar a regulamentação aplicável ao tema. 

 

As correspondências mencionadas encontram-se aqui. 

 

 

Felipe Shalders 

Diretor Presidente, Financeiro, Técnico e de Relações com Investidores 

https://drive.google.com/drive/folders/1FZiGBX3mws533pHArqM0ysRKnjjg0lJ9?usp=sharing

