Vinci Shopping Centers FII
Comunicado ao Mercado
30 DE SETEMBRO DE 2019

RETIFICAÇÃO - RESULTADO FINAL DE ALOCAÇÃO DA
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS
DA 5ª EMISSÃO
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/ME 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 do
Fundo e ao mercado em geral o que segue.
No dia 13 de setembro de 2019, foi publicado Comunicado ao Mercado informando os
números finais de colocação no âmbito da oferta pública de distribuição primária de cotas
(“Novas Cotas”) da 5ª emissão do Fundo, distribuída com esforços restritos de colocação, nos
termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009.
Por uma questão operacional, tais números apresentaram pequenas inconsistências, de modo
que foram canceladas 4.539 (quatro mil quinhentas e trinta e nove) Novas Cotas, perfazendo
o montante total de R$ 475.687,20 (quatrocentos e setenta e cinco mil, seiscentas e oitenta e
sete reais e vinte centavos), subscritas por Cotistas que condicionaram a eficácia de suas
ordens à distribuição do Volume Total da Oferta ou à distribuição de uma quantidade ou
percentual de Novas Cotas.
Os Cotistas que condicionaram a eficácia de suas ordens à distribuição do Volume Total da
Oferta e que não foram alocados, ou que tiveram suas ordens parcialmente canceladas, terão
a restituição dos valores desembolsados, incluindo aqueles valores pagos a título de Taxa de
Distribuição Primária, acrescido pelo rendimento dos Investimentos Temporários, no dia 02
de outubro de 2019.
Todos os Cotistas que exerceram seus direitos de preferência com sucesso e os Investidores
Profissionais que tiveram sua ordem de investimento alocada na Oferta Restrita receberam
recibo das Novas Cotas, respectivamente, sob código VISC12 e VISC13. A expectativa é que a
conversão de tais recibos ocorra até o fechamento de mercado do dia 04 de outubro de 2019.
Atenciosamente,
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2019.
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