FATO RELEVANTE

JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ nº 36.501.181/0001-87
(“Fundo”)

O PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Praia de Botafogo, nº
228, 9º andar, inscrito no CNPJ sob o nº 45.246.410/0001-55 (“Administrador”) e a BRPP GESTÃO DE
PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Surubim,
nº 373, sala 12 (parte), Cidade Monções, CEP 04571-050, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.119.959/0001-83
(“Gestora”), na qualidade de administrador e gestora, respectivamente, do Fundo, com base no inciso IV do
artigo 41 da Instrução nº 472 expedida pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vêm comunicar aos
seus cotistas e ao mercado que:

Conforme aprovado pelos cotistas do Fundo na Assembleia Geral de Cotistas realizada em 25 de janeiro de
2021, o Fundo adquiriu, em 28 de janeiro de 2021, participação, nos percentuais abaixo indicados, nos
seguintes imóveis (“Participações”):

(i)

75% (setenta e cinco por cento) da fração ideal das 151 (cento e cinquenta e uma) matrículas
imobiliárias que integram o condomínio VHouse Faria Lima, localizado na Avenida Eusébio
Matoso, nº 218, na Cidade de São Paulo, pelo valor de R$ 127.500.000,00 (cento e vinte sete
milhões quinhentos mil reais);

(ii)

7,5% (sete vírgula cinco por cento) da fração ideal das 140 (cento e quarenta) matrículas
imobiliárias que integram o condomínio VO699, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 699, na
Cidade de São Paulo, pelo valor de R$ 11.625.000,00 (onze milhões seiscentos e vinte cinco
mil reais).

Desta forma, as Participações adquiridas somam R$ 139.125.000,00 (cento e trinta e nove milhões cento e
vinte cinco mil reais), o que representa 98,72% (noventa e oito vírgula setenta e dois por cento) do total do
Patrimônio Líquido do Fundo, com data de referência de 27 de janeiro de 2021.

São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
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