XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ/MF nº 28.757.546/0001-00 / Código CVM: 31707-7
FATO RELEVANTE
A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, com sede na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
59.281.253/0001-23 (“Administradora”), na qualidade de administradora e a XP VISTA ASSET
MANAGEMENT LTDA., com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre
Sul, 30º andar (parte), na Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 16.789.525/0001-98, habilitada para a administração de carteiras de valores mobiliários,
conforme ato declaratório expedido pela CVM nº 12.794, de 21 de janeiro de 2013 (“Gestora”),
na qualidade de gestora do XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 28.757.546/0001-00, código CVM nº 31707-7 (“XP Malls”), comunica aos seus
cotistas e ao mercado em geral, que, nesta data, foi registrado no Cartório de Registro de Títulos
e Documentos competente, ato da administradora do XP Malls, aprovando, nos termos do item
14.5 do regulamento do XP Malls, a terceira emissão de cotas do XP Malls, no montante de
3.750.000 (três milhões, setecentas e cinquenta mil) cotas, todas escriturais, a serem
integralizadas à vista, exclusivamente em moeda corrente nacional, no valor de R$ 100,00 (cem
reais) cada cota, totalizando, inicialmente, R$ 375.000.000,00 (trezentos e setenta e cinco
milhões de reais) (“Oferta”).
A Oferta será realizada nos termos da Instrução CVM nº 400/03, da Instrução CVM nº 472/08 e
das demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis.
O XP Malls manterá seus cotistas e o mercado tempestivamente informados acerca da Oferta.
Sobre o XP Malls
O XP Malls é um Fundo de Investimento Imobiliário, constituído sob a forma de condomínio
fechado, classificado pela ANBIMA como “FII Renda/Gestão Ativa/Shoppings”, cujo objetivo é a
obtenção de renda por meio da aquisição e exploração imobiliária de shopping centers e/ou
correlatos, bem como o ganho de capital, mediante a compra e venda de ativos e a aplicação de
recursos, preponderantemente em ativos imobiliários.
O Fundo possui atualmente participação em 7 empreendimentos, todos em capitais e geridos
por empresas de capital aberto do setor, garantindo alto nível de governança e alinhamento de
longo prazo: 16,99% do Shopping Cidade Jardim (JHSF), 8,00% do Shopping Cidade São Paulo
(CCP), 32,00% do Catarina Fashion Outlet (JHSF), 35,00% do Caxias Shopping (Aliansce), 24,99%
do Shopping Bela Vista (JHSF), 25,00% do Parque Shopping Belém (Aliansce) e 39,99% do
Shopping Ponta Negra (JHSF).

Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam
necessários.

Atenciosamente,
São Paulo, 27 de dezembro de 2018
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
(Administradora do Fundo)

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
(Gestora do Fundo)

