FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS
CNPJ/MF nº 29.216.463/0001-77- Código CVM: 31708-9

FATO RELEVANTE
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, localizada à Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar (Parte), Torre Corcovado, Botafogo, Estado
do Rio de Janeiro, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente
credenciada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como administradora de carteira, de acordo com o
Ato Declaratório CVM nº 8.695, de 20 de março de 2006 (“Administrador”), e a MOGNO CAPITAL
INVESTIMENTOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 192 conjunto 213/214, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.482.086/0001-39 (“Gestora”), na qualidade de
administradora e gestora, respectivamente, do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO
FUNDO DE FUNDOS inscrito no CNPJ/MF sob o nº 29.216.463/0001-77 (“Fundo”), vem por meio deste
informar aos cotistas e ao mercado em geral que, nesta data, foi registrado no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos competente, ato do administrador do Fundo, aprovando, nos termos do artigo 12 do regulamento
do Fundo, a sua 2ª (segunda) emissão de cotas, no montante de, inicialmente, 1.276.596 (um milhão, duzentas e
setenta e seis mil, quinhentas e noventa e seis) novas cotas (“Novas Cotas”), todas escriturais, a serem
integralizadas à vista, exclusivamente em moeda corrente nacional, no valor de R$94,00 (noventa e quatro reais)
cada cota, (“Preço de Emissão”) totalizando, inicialmente, R$120.000.024,00 (cento e vinte milhões e vinte e
quatro 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 Fundo manterá seus cotistas e o mercado tempestivamente informados acerca da Oferta.

Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
São Paulo, 07 de maio de 2019.

Atenciosamente,

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM.
e
MOGNO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.

