ATO DO ADMINISTRADOR PARA RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO NO ÂMBITO DA OFERTA PRIMÁRIA DE
COTAS DA 5ª (QUINTA) EMISSÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS – FII
CNPJ nº 23.648.935/0001-84

Por este instrumento particular, BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira
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, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social,
na qualidade de instituição administradora (“Administrador”) do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FII, fundo de investimento imobiliário, inscrito no CNPJ sob o nº
23.648.935/0001-84 (“Fundo”), diante da faculdade para emissão de novas cotas por meio de ato do
Administrador, nos termos do item 6.1. do regulamento do Fundo (“Regulamento”), RESOLVE:

Em 1º de junho de 2021 foi disponibilizado o “Ato do Administrador para Aprovação da Oferta Primária de
Cotas da 5ª (quinta) Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários – FII”
(“Ato do Administrador”), bem como o respectivo fato relevante (“Fato Relevante”).

O Administrador pretende retificar o item “i” do referido Ato do Administrador, que passará a vigorar com a
seguinte redação:

“i)

Direito de Preferência: Será assegurado aos atuais cotistas do Fundo o exercício do direito

de preferência, nos termos do item 6.1. do Regulamento, com as seguintes características (“Direito
de Preferência”): (i) período para exercício do Direito de Preferência: 10 (dez) dias úteis contados a
partir do 5º (quinto) dia útil da data de divulgação do Anúncio de Início (“Data de Início do Direito de
Preferência” e “Período do Direito de Preferência”, respectivamente); (ii) posição dos cotistas a ser
considerada para fins do exercício do Direito de Preferência: posição do 3º (terceiro) dia útil após a
divulgação do Anúncio de Início; e (iii) percentual de subscrição: na proporção do número de Cotas
integralizadas e detidas por cada Cotista no 3º (terceiro) dia útil após a divulgação do Anúncio de
Início, conforme aplicação do fator de proporção para subscrição de Novas Cotas indicado nos
documentos da Oferta. Será permitido aos Cotistas ceder, a título oneroso ou gratuito, seu Direito de
Preferência a outros Cotistas ou a terceiros (cessionários), conforme procedimentos operacionais da
B3 e do escriturador e descritos nos documentos da Oferta.”
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Ficam ratificadas todas as demais disposições constantes do Ato do Administrador não alteradas nos termos
deste instrumento.

São Paulo, 02 de junho de 2021.

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Administrador

2/2

