RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ/ME nº 36.642.219/0001-31
FATO RELEVANTE
A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS, instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado, Botafogo, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) 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 CVM nº 8.695, de 20 de março de 2006, neste ato representada na
forma do seu estatuto social (“Administradora”), na qualidade de administradora, e a RIZA
GESTORA DE RECURSOS LTDA., sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.285, 5º andar, inscrita no CNPJ/ME sob nº
12.209.584/0001-99, devidamente autorizada à prestação dos serviços de administração de
carteira de títulos e valores mobiliários por meio do Ato Declaratório CVM nº 11.461, de 20 de
dezembro de 2010 (“Gestora”), na qualidade de gestora do RIZA AKIN FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma
de condomínio fechado, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 36.642.219/0001-31 (“Fundo”), vêm por
meio deste informar aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral que o Fundo contratou a XP
INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 (parte),
Leblon, CEP 22440-032, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0001-04 (“Formador de
Mercado”), para a prestação de serviços de formador de mercado ao Fundo, por meio da
celebração, na presente data, de “Proposta para Prestação de Serviços de Formador de
Mercado”, pelo Formador de Mercado, pelo Fundo e pela Gestora.
A Administradora e a Gestora permanecem à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos
adicionais que se façam necessários.
São Paulo, 2 de junho de 2021.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
(Administradora do Fundo)
RIZA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
(Gestora do Fundo)

