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COMUNICADO AO MERCADO 

 

 

CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ATUALIZAÇÃO SOBRE O SITE DO FUNDO 

 

A GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (atual denominação da 

GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.), com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na 

Praia de Botafogo, n° 288, sala 913 (parte), CEP 22.250-906, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

27.652.684/0001-62 (“Administradora”) e a BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA., com 

sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Surubim, nº 373, Sala 12, CEP 04.571-050, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 22.119.959/0001-83 (“Gestora”), na qualidade de Administradora e Gestora, 

respectivamente, do MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no 

CNPJ/ME sob o nº 26.499.833/0001-32 (“Fundo”), vêm comunicar, tendo em vista o fato relevante 

divulgado em 14 de abril de 2021, que: 

 

As demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro 

de 2020 foram finalizadas no dia 15 de abril de 2021, mesmo dia no qual foi convocada consulta formal 

de voto, o qual pode ser enviado eletronicamente até as 12hrs do dia 17 de maio de 2021, para a 

assembleia geral de cotistas a ser realizada a fim de deliberar sobre as demonstrações financeiras do 

Fundo, notas explicativas e parecer do auditor independente. 

 

 Além disso, importante informar que o site do Fundo voltou a funcionar normalmente no dia 16 

de abril de 2021, após ficar por alguns dias fora do ar por problemas técnicos. Portanto, os cotistas já 

podem acessar as informações referentes ao Fundo no mesmo endereço eletrônico utilizado 



 

anteriormente, qual seja: www.mallsbrasilplural.com.br. O canal de comunicação com os investidores 

também pode ser feito através do e-mail: ri@brppgestao.com.   

 

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021. 
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