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VINCI REAL ESTATE REVERTERÁ AO VISC ATÉ JUNHO DE 2021
33% DE SUA TAXA DE GESTÃO
A VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. (“Gestora”) 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/MF 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 151, 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 e ao mercado em geral o que segue:
Diante da conjuntura atual no segmento de shopping centers e buscando minimizar os efeitos
da crise decorrente da pandemia do COVID-19 para seus investidores, a Gestora decidiu,
voluntariamente, reverter em benefício do Fundo parcela da taxa de gestão, pelo período de
12 (doze) meses a contar do presente mês, de forma que, no referido período, o montante
correspondente a 33% (trinta e três por cento) da remuneração a que a Gestora faz jus será
revertida em favor do Fundo, recebendo assim, a Gestora, somente o valor correspondente a
67% (sessenta e sete por cento) da taxa de gestão no referido período. Tal reversão em
benefício do Fundo dar-se-á entre os meses de julho de 2020 (inclusive) e junho de 2021
(inclusive), em regime caixa sendo que, a partir de julho de 2021, tal reversão deixará de ser
realizada.
Atenciosamente,
Rio de Janeiro, 30 de julho de 2020.
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