FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII – BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS
CNPJ/MF nº 17.324.357/0001-28
Código de Negociação B3 S.A. – Brasil. Bolsa. Balcão: BPFF11

COMUNICADO AO MERCADO

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (atual denominação da
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.) com sede na cidade e Estado do Rio de
Janeiro, Rua da Candelária, nº 65, cj., 1701 e 1702, CEP 20091-020, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 27.652.684/0001-62 (“Administradora”), na qualidade de administradora do FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII – BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 17.324.357/0001-28 (“Fundo”), faz referência ao comunicado ao mercado
publicado, em 13 de setembro de 2019 (“Comunicado de 13/09/2019”), pela administradora do
fundo XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 72.600.026/0001-81 (“Fundo Investido”), o qual é investido pelo Fundo, para
comunicar os cotistas e o mercado do quanto se segue.
Em 08 de julho de 2019, o administrador do Fundo Investido informou, através de fato relevante,
que o único locatário do único imóvel de propriedade do Fundo Investido formalizou a intenção
em desocupar este único imóvel, até o final de dezembro de 2020 (“Fato Relevante de
08/07/2019”). Por consequência, a Administradora também publicou fato relevante e
comunicado ao mercado do Fundo, em 10 de julho de 2019 e 15 de julho de 2019,
respectivamente. A íntegra dos referidos fatos relevantes e comunicado pode ser encontrada
na página do administrador dos fundos e da Comissão de Valores Mobiliários.
No Comunicado de 13/09/2019, o administrador e o gestor do Fundo Investido informam que,
em decorrência da desocupação informada no Fato Relevante de 08/07/2019, optaram por
reduzir a distribuição de rendimentos do Fundo Investido, de R$ 0,85/cota para até R$
0,81/cota, a partir da distribuição que será anunciada no dia 30 de setembro de 2019, de forma
a aumentar o caixa disponível no Fundo Investido para realização de potenciais investimentos
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no imóvel, que possam ser necessários após a referida desocupação. Administrador e gestor
esclarecem que tal medida foi tomada visando a continuidade e perpetuidade do Fundo
Investido, bem como a proteção de seus cotistas no médio e longo prazos. Finalmente,
acrescentam que a distribuição de rendimentos, com base no fluxo de caixa gerado no semestre,
poderá ser suportada dentro da diferença de 5% do resultado em regime de caixa conforme
previsto na Lei nº 8.668 de 25 de junho de 1993. A íntegra do referido fato relevante, do Fundo
Investido, pode ser encontrada na página do seu administrador e na página da CVM.
Diante das informações constantes do Comunicado de 13/09/2019, a Administradora informa
que haverá queda da distribuição de rendimentos do Fundo Investido para o Fundo, de R$
0,85/cota para até R$ 0,81/cota, a partir da distribuição que será anunciada no dia 30 de
setembro de 2019. No fechamento do dia 13 de setembro de 2019, o Fundo Investido
representava 1,91% da carteira do Fundo.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2019.
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