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INFORME DE RENDIMENTOS
A VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. com sede na Avenida
Bartolomeu Mitre, nº 336, 5º andar, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.838.015/0001-75, na qualidade de gestora do VINCI
SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (“Fundo”),
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.554.274/0001-25 e a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. com sede na Rua Iguatemi, nº 15, 19º andar,
Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
13.486.793/0001-42, na qualidade de administradora do Fundo, informam aos cotistas e ao
mercado em geral o que segue:
Em função da alteração de escriturador do Fundo ocorrida em agosto de 2018, os cotistas do
Fundo que tinham posição anteriormente a essa data receberão dois informes de
rendimentos:
(i)

(ii)

O primeiro informe enviado pela Itaú Corretora de Valores S.A., referente ao
período compreendido de janeiro de 2018 até agosto de 2018 (este informe pode
ser identificado pelo endereço de devolução do documento onde consta “ITAÚ
UNIBANCO S.A.”); e
O segundo informe, enviado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., referente ao período remanescente de 2018 (este informe pode
ser identificado pelo logotipo e endereço de devolução do documento onde
consta “BRL Trust”).

Para fins de declaração do imposto de renda, em ambos os casos, a fonte pagadora
permanece sendo a BRL Trust, na qualidade de administrador do Fundo. Dessa forma, os
cotistas que detiveram cotas do Fundo anteriormente à agosto de 2018 devem consolidar as
informações dos dois informes de rendimentos recebidos em relação aos rendimentos
recebidos no ano-calendário 2018 e o saldo de cotas em 31/12/2018.
Seguem as informações da fonte pagadora dos rendimentos:
Razão Social: BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ: 13.486.793/0001-42
Os cotistas que detiveram cotas do Fundo apenas após agosto de 2018, receberão somente o
informe de rendimentos enviado pela BRL Trust.
A disponibilização dos informes de rendimentos é de responsabilidade do Escriturador do
Fundo e foram postados via correios para os endereços que constavam no cadastro de cada
investidor na B3.
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Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas, por meio dos seguintes canais:
•

BRL Trust: 0800 799 9804 ou e-mail: escrituracao.fundos@brltrust.com.br

Atenciosamente,
Rio de Janeiro, 14 de março de 2019.
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