São Paulo, 22 de maio de 2018.
REF.: Resumo das deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária de
Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário – FII BTG Pactual Fundo de Fundos,
realizada em 22 de maio de 2018.
Prezado Cotista,
Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 472/08, a Administradora informa
que compareceram cotistas representando 9,64% do total das cotas emitidas do Fundo e
os cotistas deliberaram:
(i) Por maioria de votos e sem quaisquer restrições, os cotistas representando 76,02%
dos presentes resolveram aprovar a realização de oferta pública de distribuição primária
de cotas do Fundo, mediante a 7ª (sétima) emissão e distribuição de novas cotas do
Fundo (“Novas Cotas”), totalizando R$ 150.000.012,00 (cento e cinquenta milhões e
doze reais) nos termos da Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada (“Instrução CVM 400”), em mercado balcão não organizado, por
meio do Sistema de Distribuição de Ativos “DDA”, administrado e operacionalizado
pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, e com a previsão de distribuição de lote adicional
e suplementar, nos termos dos artigos 14, §2º, e 24 da Instrução CVM 400,
respectivamente (“Oferta”), que terá como coordenadora líder a XP INVESTIMENTOS
CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com
endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima,
n° 3600, 10° andar - CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.332.886/001178.
(ii) Por maioria de votos e sem quaisquer restrições, os cotistas representando 76,02%
dos presentes resolveram aprovar as características da Oferta, quais sejam: (a) preço
unitário de emissão das cotas fixado com base no valor médio de fechamento das cotas
do Fundo no mercado secundário durante os últimos 7 meses findos em 30 de abril de
2018 (“Preço de Emissão”); (b) da metodologia do exercício do direito de preferência
para a subscrição das novas cotas nos termos garantidos pelo Regulamento do Fundo;
(c) destinação dos recursos da Oferta para aquisição de Ativos-Alvo, conforme descrito
no regulamento do Fundo; (d) possibilidade de colocação parcial; e (e) possibilidade de
lote adicional, nos termos do artigo 14, parágrafo 2°, da Instrução CVM 400, e lote
suplementar, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, nos exatos termos da
proposta da Administradora para a 7ª emissão de cotas do Fundo
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(iii) Por maioria de votos e sem quaisquer restrições, os cotistas representando 91,99%
dos presentes resolveram aprovar conferir à Administradora poderes para realizar todos
os atos necessários para a realização da Oferta.
A ata lavrada em mencionada Assembleia, contendo a íntegra das deliberações tomadas,
encontra-se disponível no site da Administradora (www.btgpactual.com), bem como em
sua sede na Praia do Botafogo nº 501, 5º andar, Rio de Janeiro – RJ.
Atenciosamente,

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
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