INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DO
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, parte, Torre
Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23,
devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da
atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato
Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006, qualidade de instituição administradora
(“Administradora”), resolve:
(a)

constituir um Fundo de Investimento Imobiliário, sob a forma de condomínio fechado, nos

termos da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM nº
472/08”), da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada (“Lei nº 8.668/1993”), e
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis;
(b)

determinar que o Fundo de Investimento Imobiliário será denominado XP MALLS FUNDO DE

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (“Fundo”);
(c)

assumir as funções de administração do Fundo;

(d)

determinar que a gestão da carteira do Fundo, nos termos estabelecidos pelo Regulamento

anexo e pela regulamentação em vigor, será realizada pela XP Gestão de Recursos, com sede na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, 11º andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.625.200/0001-89, habilitada para a administração de carteiras de
valores mobiliários, conforme ato declaratório expedido pela CVM nº 8650 de 03/02/2006
(“Gestor”);
(e)

determinar que a prestação dos serviços de auditoria do Fundo será realizada por empresa

de auditoria independente de primeira linha, que venha a ser contratada pela Administradora,
conforme definido de comum acordo com o Gestor, para a prestação de tais serviços, dentre: (i)
Ernst & Young Auditores Independentes S.S., (ii) PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes,
(iii) Delloite Touche Tohmatsu Auditores Independentes, ou (iv) KPMG Auditores Independentes;
(f)

determinar que a responsável pelo serviço de escrituração das cotas emitidas pelo Fundo

será a ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo,
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Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar (parte), Itaim Bibi, CEP
04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64;
(g)

determinar que o serviço de custódia dos valores mobiliários e ativos integrantes da carteira

do Fundo será realizado pelo BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º, 6º e 7º andares, Botafogo, CEP 22250-040, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0001-45, estando devidamente habilitado para tanto junto à CVM;
(h)

determinar que a diretora da Administrador(a) responsável pela administração do Fundo,

designado(a) para responder, civil e criminalmente, pela administração, supervisão e
acompanhamento do Fundo, bem como pela prestação de informações a ele relativas, é o Sr. ALLAN
HADID, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 102179165 IFP/RJ,
inscrito no CPF/MF sob o nº 071.913.047-66, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Botafogo, CEP 22250-040;
(i)

aprovar o inteiro teor do regulamento do Fundo, cujo teor segue anexo ao presente

instrumento (“Regulamento”);
(j)

aprovar a primeira emissão de cotas do Fundo, nos termos do Suplemento constante do

Anexo II do Regulamento.
São Paulo, 26 de setembro de 2017.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
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