FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VILA OLIMPIA CORPORATE – FII
CNPJ/MF n° 15.296.696/0001-12
Código negociação B3: VLOL11
(“Fundo”)
FATO RELEVANTE

A OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
na qualidade de instituição administradora (“Administradora”) e a RB CAPITAL ASSET
MANAGEMENT LTDA., na qualidade de gestora (“Gestora”) do FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – VILA OLIMPIA CORPORATE FII (“Fundo”), vêm, por
meio deste, informar aos cotistas do Fundo e ao mercado, em complemento ao Fato
Relevante publicado em 06 de outubro de 2017, que o Fundo ajuizou Ação de Execução
de Título Extrajudicial em face da Ford Models Brasil Ltda. (“Ford”), com o intuito de exigir
o pagamento do valor referente à multa compensatória correspondente a três locações
mensais por ocasião do término do Contrato proporcionais ao período remanescente,
pagamento do aviso prévio e a quitação dos valores em aberto de IPTU e aluguel.
No decurso de referida Ação de Execução, e com o intuito de preservar o melhor interesse
dos Cotistas e do Fundo, a Gestora decidiu por celebrar, nos termos do artigo 840 do
Código Civil, acordo com a Ford, no qual esta se obriga a pagar ao Fundo a importância de
R$ 328.386,20 (trezentos e vinte e oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte
centavos).
Tal pagamento deverá ser realizado em 20 (vinte) parcelas mensais e sucessivas, cujo
valor corrigido nos termos do acordo perfazem o valor individual de R$ 19.127,10
(dezenove mil, cento e vinte e sete reais e dez centavos). A primeira parcela foi quitada
pela Ford no presente mês e compôs a base de apuração de rendimentos por regime de
caixa, conforme estabelecido no regulamento do Fundo.
Do montante total a ser recebido pelo Fundo, ainda serão subtraídos honorários
advocatícios e débitos de IPTU do antigo locatário, de modo que, assim que pago em sua
integralidade pela Ford, o montante total objeto do acordo que deverá afetar as
distribuições de rendimentos nos próximos 19 (dezenove) meses do Fundo é de R$
213.917,56 (duzentos e treze mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e seis
centavos).
Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 2019.
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

