FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI FL 4440 - FII
CNPJ nº 13.022.993/0001-44 / Código de Negociação: FVBI11
FATO RELEVANTE
A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23
(“Administradora”), na qualidade de administradora do Fundo de Investimento Imobiliário VBI FL
4440 – FII, inscrito no CNPJ sob o nº 13.022.993/0001-44, código CVM nº 31101-5 (“Fundo”),
proprietário de 50% (cinquenta por cento) do imóvel Edifício Faria Lima 4440, localizado na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 4440 (“Imóvel”), em complemento
ao Fato Relevante do dia 12 de Fevereiro de 2020, vem comunicar aos cotistas e ao mercado em geral
que:
A VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Funchal nº 418 – 27º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 11.274.775/0001-71, consultor
especializado do Fundo (“Proponente”), solicitou uma prorrogação para a concretização do negócio
da Proposta de Aquisição da totalidade da fração ideal do Imóvel, cujo inteiro teor se encontra no
Anexo I deste Fato Relevante, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir de 03 de junho
de 2020, findando-se , portanto, no dia 1º de outubro de 2020. A referida solicitação de prorrogação
encontra-se no Anexo II deste Fato Relevante.
Ademais, Administradora esclarece que está validando os poderes de representação do Proponente
e manterá os cotistas e o mercado informados.
Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam
necessários.

São Paulo, 13 de maio de 2020.

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Administradora
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São Paulo, 12 de maio de 2020.
Ao
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI FL 4440 – FII (“FII VBI FL 4440” ou “Fundo”)
A/C: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, Torre Corcovado
Rio de Janeiro/RJ, CEP 22250-040
At.: Sr. Rodrigo Ferrari
Ref.: Proposta para Aquisição de Imóvel
Prezados,
Fazemos referência à “Proposta para Aquisição de Imóvel” apresentada pela VBI Real Estate Gestão
de Carteiras Ltda. (“VBI”) ao FII VBI FL 4440 em 12 de fevereiro de 2020, aprovada pelos cotistas do
Fundo em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas realizada em 5 de março de 2020 (“AGC”),
tendo por objeto a aquisição da totalidade da fração ideal do imóvel Edifício Faria Lima 4440, sito à
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, de propriedade do FII VBI FL 4440 (“Proposta Original”).
Os termos e expressões iniciados em letras maiúsculas e utilizados nesta correspondência (estejam
no singular ou no plural), que não sejam aqui definidos de forma diversa, terão os significados que
lhes são atribuídos na Proposta Original.
CONSIDERANDO QUE:
(i)

A Proposta Original, aceita pelos cotistas do FII VBI FL 4440 na AGC, prevê um prazo máximo
de 90 (noventa) dias para a concretização do negócio, mediante a assinatura da escritura
definitiva de compra e venda do Imóvel, estando sujeita à verificação de determinadas
Condições Precedentes;

(ii)

Dentre tais Condições Precedentes, o item “v” prevê a captação, por meio de oferta pública
de distribuição de cotas, de recursos em montante suficiente para pagamento do Preço e
das despesas de realização da Oferta;

(iii)

Neste sentido, em 4 de março de 2020, foi protocolado perante a Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) pedido de registro de oferta pública de distribuição de cotas, a ser
realizada nos termos da Instrução CVM nº 400/03, do Fundo de Investimento Imobiliário VBI Prime Properties FII (“FII Comprador” e “Oferta 400”), cujo processo encontra-se em
andamento;

(iv)

Não obstante as providências que vêm sendo adotadas pela VBI e pela instituição
administradora do FII VBI FL 4440, com vistas à concretização do negócio, até o presente
momento não foi possível o integral cumprimento das Condições Precedentes, sendo
necessária a concessão de um prazo adicional para sua verificação, em especial no que se
refere à realização e conclusão satisfatória da Oferta 400;

Vimos, por meio desta, solicitar a prorrogação do prazo para a concretização do negócio previsto na
Proposta Original, por mais 120 (cento e vinte) dias contados a partir de 03 de junho de 2020,
findando-se o prazo, portanto, no dia 1º de outubro de 2020.
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A prorrogação do prazo para concretização do negócio, ora solicitada, implicará na prorrogação,
pelo mesmo prazo, do período de exclusividade previsto na Proposta Original, de forma que, caso
aceitem os novos termos ora propostos, V.Sas. estarão se obrigando a, até 1º de outubro de 2020,
não celebrar, ajustar ou de qualquer outra forma negociar com terceiros, direta ou indiretamente,
acordo, termo ou contrato que se relacione com a alienação ou promessa de alienação de parte ou
da totalidade do Imóvel, sob pena de responder por eventuais perdas e danos e lucros cessantes.
Adicionalmente, caso aceita a prorrogação do prazo acima indicada, a VBI se dispõe a, desde logo,
renunciar à taxa de performance devida pelo FII VBI FL 4440 à VBI (na qualidade de consultora
imobiliária do Fundo) nos termos do Contrato de Consultoria; desde que o Contrato de Consultoria
seja alterado para prever que a destituição da VBI sem justa causa ou sua substituição por outro
prestador de serviços exigirá aviso prévio à VBI de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias, sendo que
o descumprimento deste prazo ensejará o pagamento à VBI de multa não compensatória no valor
equivalente a 6 vezes o valor do último mês de competência devido.
Todos os demais termos e condições da Proposta Original, que não foram objeto de alteração nos
termos desta correspondência, são ora ratificados, devendo permanecer em pleno vigor.
Caso V.Sas. concordem com os termos desta correspondência, favor colocar o seu “de acordo”
abaixo e nos devolver a segunda via. Esta correspondência, se aceita por V.Sas., terá força de aditivo
contratual em relação ao contrato formado entre a VBI e o Fundo em decorrência do aceite da
Proposta Original (“Aditivo”).
Os termos desta correspondência perderão sua eficácia, se não houver a manifestação de V.Sas.
quanto à sua aceitação incondicional dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da presente data.
Atenciosamente,

________________________________________________
VBI REAL ESTATE GESTÃO DE CARTEIRAS LTDA.

Ciente e de acordo em _____/_____/2020:

____________________________________________________________
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI FL 4440 – FII
Representado por sua administradora BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

