São Paulo, 24 de setembro de 2019.
REF.: Resumo das deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária de
Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Campus Faria Lima, realizada em
24 de agosto de 2019.

Prezado Cotista,
Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 472/08, a Administradora informa
que compareceram titulares de cotas de emissão do Fundo (“Cotas” e “Cotistas”,
respectivamente) representando 2,91% (dois inteiros e noventa e um centésimos por
cento) do total das cotas emitidas do Fundo (“Cotistas Presentes”).
Os Cotistas Presentes, aprovaram por 66,36% (sessenta e seis inteiros e trinta e seis
centésimos por cento) dos votos, sem quaisquer reservas ou restrições, o
desdobramento da totalidade das Cotas, utilizando por base a posição de fechamento
do Fundo em 30 de setembro de 2019 (último dia útil do mês), na proporção de 1:20,
de forma que, depois do desdobramento, para cada Cota existente serão atribuídas ao
respectivo titular 19 (dezenove) novas Cotas, totalizando 20 (vinte) Cotas; sendo que as
Cotas do Fundo passarão a ser negociadas na forma desdobrada a partir da abertura dos
mercados do dia 01 de outubro de 2019 e as novas Cotas serão creditadas nas contas
de depósito dos cotistas no dia 03 de outubro de 2019, conferindo aos seus titulares os
mesmos direitos das Cotas previamente existentes.
Foram registrados votos contrários equivalentes a, aproximadamente, 2,80% (dois
inteiros e oitenta centésimos por cento) dos votos dos Cotistas Presentes. Ademais,
foram registradas abstenções equivalentes a, aproximadamente, 30,84% (trinta inteiros
e oitenta e quatro centésimos por cento) dos votos dos Cotistas Presentes.
A ata lavrada em mencionada Assembleia, contendo a íntegra das deliberações
tomadas, encontra-se disponível no site da Administradora (www.btgpactual.com), bem
como em sua sede na Praia do Botafogo nº 501, 5º andar, Rio de Janeiro – RJ.
Atenciosamente,
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