FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII GWI CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS
CNPJ/MF nº 11.091.198/0001-82
FATO RELEVANTE
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira, com sede na Cidade
e Estado do Rio de Janeiro, localizada à Praia de Botafogo, 501, 5º Andar (Parte), Torre
Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, Brasil, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/000123, devidamente credenciada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como
administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM nº 8.695, de 20 de março
de 2006, na qualidade de instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO - FII GWI CONDOMÍNIO LOGÍSTICO (“FII GWI” ou “Fundo”), em complemento a
fato relevante divulgado em 05 de outubro de 2015, por meio do qual foi informada a
alienação do imóvel de propriedade do FII GWI denominado “Condomínio Global Cumbica”,
objeto da matrícula nº 101.031 do 2º Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos, localizado
na Rua Estrela d’Oeste nº 124, Guarulhos, São Paulo, informa a seus cotistas (“Cotistas”) e ao
mercado, em geral, que promoverá a liquidação do Fundo, conforme o cronograma abaixo:
16/10/2015 - Retirada das cotas de negociação na BM&FBOVESPA (“Último dia de
negociação”) e divulgação de valores prévios referentes à distribuição de rendimentos (ref.
setembro/15 e pró-rata de outubro/15) e do pagamento correspondente à amortização total
das cotas;
19/10/2015 – As cotas deixam de ser negociadas na BM&FBOVESPA;
22/10/2015 – Divulgação dos valores finais a serem pagos referentes aos rendimentos e à
amortização; e
23/10/2015 – Data de pagamento dos rendimentos e amortização, com a efetiva liquidação do
Fundo (“Liquidação do Fundo”).
Informamos, ainda, que até o momento não houve negociação no mercado de bolsa abaixo do
valor de face de R$ 100,00 (cem reais), correspondente ao preço de negociação da Oferta
Primária.
Atenciosamente,
São Paulo, 09 de outubro 2015.

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Administradora

