XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ/MF nº 28.757.546/0001-00 / Código CVM: 31707-7
FATO RELEVANTE
A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, com sede na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
59.281.253/0001-23 (“Administradora”), na qualidade de administradora e a XP GESTÃO DE
RECURSOS LTDA., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 11º andar, na cidade de
São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.625.200/0001-89 (“Gestora”),
na qualidade de gestora do XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 28.757.546/0001-00, código CVM nº 31707-7 (“XP Malls”), comunica aos seus
cotistas e ao mercado em geral, que, nesta data, foi registrado no Cartório de Registro de Títulos
e Documentos competente, ato da administradora do XP Malls, aprovando, nos termos do item
14.5 do regulamento do XP Malls, a segunda emissão de cotas do XP Malls, no montante de
7.800.000 cotas, todas escriturais, a serem integralizadas à vista, exclusivamente em moeda
corrente nacional, no valor de R$ 100,00 cada cota, totalizando, inicialmente, R$ 780.000.000,00
(“Oferta”).
A Oferta será realizada nos termos da Instrução CVM nº 400/03, da Instrução CVM nº 472/08 e
das demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis. Nos termos da
carta consulta divulgada pela Administradora em 30 de abril de 2018, foi submetida à
deliberação dos cotistas a contratação da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de
valores mobiliários, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 10º andar, CEP
04538-132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 02.332.886/0011-78 (“XP Investimentos”), para intermediar a Oferta na qualidade de
instituição líder. Sem prejuízo, informamos que os gastos da distribuição primária da Oferta são
arcados pela JHSF Malls S.A.. Neste sentido, nos termos do item 6.3.9 do OfícioCircular/CVM/SIN/Nº5/2014, esclarecemos que tais custos relacionados à distribuição primária
das Novas Cotas, em especial a remuneração da XP Investimentos, que é pessoa integrante do
mesmo grupo econômico do gestor do XP Malls, não irão onerar em hipótese nenhuma os atuais
cotistas do XP Malls, de forma que a contratação da XP Investimentos nesta Oferta não
caracteriza situação de conflito de interesses na forma do artigo 34 da Instrução CVM nº 472/08.
O XP Malls manterá seus cotistas e o mercado tempestivamente informados acerca da Oferta.

Sobre o XP Malls
O XP Malls é um Fundo de Investimento Imobiliário, constituído sob a forma de condomínio
fechado, classificado pela ANBIMA como “FII Renda/Gestão Ativa/Shoppings”, cujo objetivo é a
obtenção de renda por meio da aquisição e exploração imobiliária de shopping centers e/ou
correlatos, bem como o ganho de capital, mediante a compra e venda de ativos.
Foi concluída no dia 27 de dezembro de 2017 a Primeira Oferta Pública da Primeira Emissão de
Cotas do XP Malls, totalizando uma captação de R$254.418.300,00, montante este destinado
para aquisição de participações em shopping centers, incluindo 8,0% do Shopping Cidade São

Paulo, 35,0% do Caxias Shopping e 25,0% do Parque Shopping Belém, conforme comunicados
ao mercado divulgados em 28 de dezembro de 2017 e 15 de março de 2018.

Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam
necessários.

Atenciosamente,
São Paulo, 11 de maio de 2018

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
(Administradora do Fundo)

XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
(Gestora do Fundo)

