FATO RELEVANTE
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ/ME nº 30.983.020/0001-90
Código de negociação B3: XPSF11

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o
nº 02.332.886/0001-04, com sede na Av. Ataulfo de Paiva, nº 153, 5º e 8º andares, Leblon, na cidade e Estado do Rio
de Janeiro, CEP 22440-033, autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de carteira de valores
mobiliários, por meio do Ato Declaratório CVM nº 10.460, de 26 de junho de 2009, na qualidade de instituição
administradora (“Administradora”) do XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
constituído de acordo com a Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, e posteriores alterações, a instrução da CVM
nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, inscrito
no CNPJ sob o nº 30.983.020/0001-90 (“Fundo”), vem comunicar aos cotistas e ao mercado em geral que foi aprovado
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 03 de maio de 2022 (“AGOE”) o desdobramento de cotas
do Fundo, utilizando por base a posição de fechamento do Fundo em 05 de maio de 2022, de forma que, depois do
desdobramento, cada uma das 4.330.214 cotas existentes passará a ser representada por 10 (dez) novas cotas,
totalizando 43.302.140 cotas. As cotas advindas do desdobramento passarão a ser negociadas a partir de 06 de maio
de 2022 e serão da mesma espécie e classe, conferindo aos seus titulares os mesmos direitos das cotas previamente
existentes. Os documentos relativos à AGOE, que incluem a alteração mencionada acima, estão disponíveis no sistema
integrado da Comissão de Valores Mobiliários e B3 (Fundos.Net), bem como no website da Administradora, que pode
ser acessado por meio do link: www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria.

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2022.
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