FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII ANHANGUERA EDUCACIONAL
CNPJ nº 11.179.118/0001-45 – Código de Negociação B3: FAED11
FATO RELEVANTE
A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOSE VALORES MOBILIÁRIOS, com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte,
inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23 (“Administradora”), na qualidade de administradora do FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII ANHANGUERA EDUCACIONAL, inscrito no CNPJ nº 11.179.118/000145 (“Fundo”), informa a seus cotistas e ao mercado que:
I.

Devido ao momento de pandemia do vírus Covid-19, em que centros educacionais estão aplicando
EAD (educação à distância), e visando o bom relacionamento de longo prazo com a ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 04.310.392/0001-46 (“Locatária”),
atual locatária das unidades de Valinhos, Leme e Taboão da Serra, o Fundo firmou um Acordo de
Condições Comerciais (“Acordo”) concedendo um desconto de 15% no valor do aluguel mensal
(“Desconto”) pelo período de 12 meses (De março/2021 a fevereiro/2022).

II. Adicionalmente, a Administradora informa que foi acordado que o prazo de locação das três unidades
foi prorrogado por mais 12 meses a contar da data fim dos contratos de locação atualmente vigentes,
bem como que se houver rescisão antecipada, o valor do desconto supracitado deverá ser devolvido
ao Fundo.
III. Diante disso, a receita do Fundo será impactada negativamente em, aproximadamente, 15% (quinze
por cento) em comparação às receitas da competência de fevereiro de 2021, o que representa um
impacto negativo por cota no montante de R$ 0,22 (vinte e dois centavos).
Ficamos à disposição para demais esclarecimentos que se façam necessários.
São Paulo, 8 de abril de 2021
Atenciosamente,
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
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