FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA – FII
CNPJ 17.590.518/0001-25 (“Fundo”)
COMUNICADO AO MERCADO
OSCILAÇÃO ATÍPICA

Em atendimento à solicitação para esclarecimento sobre oscilação atípica recebida da B3 em 07 de maio de
2018 pelo Ofício SAF 117/2018, conforme tabela de cotação acima do Fundo em 07 de maio de 2018, a
SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A. (“Administradora”), em atendimento ao item 5.2 d) do
Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários, na forma do
Regulamento da B3 informa aos seus cotistas e ao mercado em geral que:
1. O Fundo constatou, na data de hoje (i.e., 7 de maio de 2018), a ocorrência de oscilações atípicas de preço
das cotas de sua emissão (B3: FIGS11). A Administradora esclarece que, em seu entendimento, tal oscilação
é atípica quanto à variação do valor das cotas negociadas, se comparada à média dos últimos 60 (sessenta)
pregões da B3.
2. Com efeito, o preço das cotas de emissão do Fundo apresentou variação negativa intraday de 10,61% (dez
vírgula sessenta e um por cento).
3. A Administradora desconhece a existência de quaisquer fatos ou eventos que justifiquem tal oscilação.
4. Caso a Administradora venha a ter conhecimento de fatos ou eventos que possam influenciar
significativamente no valor da cota do Fundo e que influenciem na decisão dos investidores de comprar, vender,
manter ou exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de cotas emitidas pelo Fundo comunicará
aos cotistas nos termos do Regulamento do Fundo e da legislação aplicável.
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