FATO RELEVANTE
CSHG Atrium Shopping Santo André Fundo de Investimento Imobiliário - FII
CNPJ n° 12.809.972/0001-00
Código Cadastro CVM: CVM 176-7
Código negociação B3: ATSA11B
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., com sede na Rua Leopoldo Couto
de Magalhães Jr., n° 700, 11º andar (parte), 13º e 14º andares (parte) Itaim Bibi, CEP: 04542-000, São
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 61.809.182/0001-30 (“Administradora” ou “CSHG”),
na qualidade de administradora fiduciária do CSHG ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ sob o nº 12.809.972/0001-00 (“Fundo”) vem, nos
termos do Contrato de Prestação de Serviços de Gestão de Carteira de Investimentos de Fundo de
Investimento Imobiliário firmado com a HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 26.843.225/0001-01 (“Gestora”), na qualidade de gestora da carteira do
Fundo, comunicar aos cotistas e ao mercado em geral que, exclusivamente por razões de seu interesse e
conveniência, conforme já informado anteriormente pela CSHG à Gestora, deseja encerrar a prestação de
serviços de administração para o Fundo, ficando mantida a Gestora na gestão da carteira do Fundo.

Em razão do acima exposto, gostaríamos de comunicar a todos os cotistas que, transcorrido o prazo contratual
de 90 (noventa) dias de aviso prévio contados a partir da presente data, a CSHG renunciará à administração
do Fundo e convocará uma assembleia geral de cotistas, nos termos da regulamentação em vigor, para
deliberar sobre sua substituição na administração do Fundo e demais hipóteses aplicáveis em caso de renúncia
à administração do Fundo.

Caso a Administradora e a Gestora, em comum acordo, decidam pela transferência da administração do
Fundo, poderá ser convocada assembleia geral de cotistas em prazo inferior ao exposto acima.

A intenção de encerramento das atividades de administração fiduciária ora comunicada decorre exclusivamente
de decisões estratégicas por parte da CSHG de não prestar, neste momento, serviços de administração
fiduciária de fundos de investimento imobiliário geridos por outras instituições que não a própria CSHG.

São Paulo, 31 de janeiro de 2018.
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