COMUNICADO AO MERCADO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS
CNPJ nº 29.216.463/0001-77
Código de Negociação na B3: MGFF11

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 parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23 (“Administradora”), e a
MOGNO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA., com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, Cj 213,
inscrita no CNPJ/MF nº 17.482.086/0001-39 (“Gestora”), na qualidade de administradora e gestora, respectivamente, do
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS inscrito no CNPJ/MF sob o nº 29.216.463/000177 (“Fundo”), serve-se da presente para comunicar aos cotistas e ao mercado em geral que na presente data foi celebrado
Ato de Re-Ratificação do Ato do Administrador, realizado em 07 de maio de 2019 e registrado junto ao 1º Oficial de
Registro de Títulos e Documentos da Cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro em 07 de maio de 2019, sob nº
1921114 (“Ato de Re-Ratificação” e “Ato do Administrador”, respectivamente) para retificar o item “Valor da Cota da
Segunda Emissão”, que passará a vigorar com a seguinte redação:
“Valor da Cota da Segunda Emissão: O preço de cada Nova Cota do Fundo, objeto da Emissão, equivalente a R$
94,00 (noventa e quatro reais), definido tendo em vista a média do preço de fechamento das cotas do Fundo no
mercado secundário nos últimos 90 dias, contemplando um desconto de 1,73% (um inteiro e setenta por cento),
conforme critérios de precificação previsto no artigo 13 do Regulamento do Fundo, e será fixo até a data de
encerramento da Oferta, que se dará com a divulgação do Anúncio de Encerramento.”
Ficam expressamente ratificadas, nos termos em que se encontram redigidas, todos os demais itens, características e
condições estabelecidas no Ato do Administrador, que não tenham sido expressamente alteradas pelo Ato de ReRatificação.
O Ato de Re-Ratificação foi averbado perante o 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, sob o nº 1921178 em 08 de maio de 2019.
São Paulo, 08 de maio de 2019.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM.
MOGNO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
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