FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE
LOURDES
CNPJ/MF: 08.014.513/0001-63 - Código de Negociação: NSLU11

FATO RELEVANTE
A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM , inscrita no CNPJ/MF sob o
n.º 59.281.253/0001-23 (“Administradora”), na qualidade de administradora do FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 08.014.513/0001-63 (“Fundo”), informa aos seus cotistas e ao mercado que:
•

Em complemento ao Fato Relevante publicado no dia 15/05/2019, no qual foi informado ao
Mercado que, nos autos do Processo nº 0228774-67.2011.8.26.0100, referente à ação revisional
de aluguel ajuizada em 2011 pelo Hospital Nossa Senhora de Lourdes (“Locatário”), foi proferida
decisão judicial autorizando o levantamento, pelo Fundo, de parte do valor depositado pelo
Locatário, declarado incontroverso, no montante de R$ 5.069.865,56 (cinco milhões, sessenta e
nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) (“Valor Incontroverso”).

•

A Administradora informa que foi expedida a Guia de Levantamento, de forma que, após os
trâmites burocráticos, o Valor Incontroverso, devidamente atualizado, será depositado na conta
do Fundo. Assim que tal valor for recebido a Administradora informará o mercado e os cotistas.

•

Por fim, informamos que ainda há depositado em juízo o valor histórico de R$ 1.666.755,37 (um
milhão, seiscentos e sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete
centavos), sobre o qual as Partes ainda discutem e por esta razão, ainda não há autorização para
levantamento pelo Fundo.

Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
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