FATO RELEVANTE

KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30
CNPJ nº 36.669.660/0001-07
Código ISIN nº BRKISUCTF000
Código de Negociação na B3: KISU11

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte), Itaim
Bibi, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob
o nº 13.486.793/0001-42, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de
instituição administradora (“Administrador”) do KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE
FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30, fundo de investimento imobiliário, inscrito no CNPJ/ME sob o nº
36.669.660/0001-07 (“Fundo”), em cumprimento ao quanto disposto no inciso XIII do §2º do art. 41
da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM nº 472”),
vem comunicar aos cotistas (“Cotistas”) e ao mercado em geral o quanto segue.

Em 22.07.2021, foi publicado TERMO DE APURAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE
COTISTAS, pelo qual restou aprovado pela maioria dos cotistas o desdobramento das Cotas do Fundo,
à razão de 10 (dez) novas Cotas para cada Cota existente, sendo certo que as Cotas advindas do
desdobramento serão da mesma espécie e classe, conferindo aos seus titulares os mesmos direitos
das Cotas previamente existentes.

Desse modo, informamos quanto ao desdobramento da totalidade das cotas de emissão do Fundo
(“Cotas”), informa que será utilizado por base a posição de fechamento do Fundo em 23 de julho de
2021, (“Data-Base do Desdobramento”) na proporção de 1:10, de forma que, após o efetivo
desdobramento, cada cota existente passará a ser representada por 10 (dez) novas cotas. Sendo
assim, depois do desdobramento, para cada Cota existente serão atribuídas ao respectivo titular 9
(nove) novas Cotas, totalizando 10 (dez) Cotas.
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As Cotas advindas do desdobramento passarão a ser negociadas na forma desdobrada a partir da
abertura dos mercados do dia 26 de julho de 2021 e serão da mesma espécie e classe, conferindo
aos seus titulares os mesmos direitos das cotas previamente existentes.

Cumpre informar, ainda que até a Data-Base do Desdobramento, o Fundo contava
com 4.419.605 Cotas, passando então, a partir de 26 de julho de 2021, a contar
com 44.196.050 Cotas no total.

São Paulo, 23 de julho de 2021.

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
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