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FATO RELEVANTE
Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças com celebração de Termo de
Confissão de Saldo de Preço
O HSI V – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (“Fundo”), vem a público informar, por
meio de seu administrador HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº
03.539.353/0001-52, que nesta data celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças
da totalidade das ações da companhia PCJ Empreendimentos Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF
sob nº 23.851.796/0001-91 (“PJC”), com preço total de aquisição de R$ 327.998.374,30 (trezentos e
vinte e sete milhões, novecentos e noventa e oito mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta
centavos) (“Preço de Aquisição”).
Tendo em vista que na presente data o Fundo realizou o pagamento do sinal e uma primeira parcela
no valor, respectivamente, de R$ 24.902.692,61 (vinte e quatro milhões, novecentos e dois mil,
seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos) e de R$10.000.000,00 (dez milhões de
reais), e que o saldo do Preço de Aquisição será pago em três parcelas a prazo – em 1º de julho de
2016, 3 de julho de 2017 e 2 de julho de 2018-, foi aprovada a celebração pelo Fundo, também na
presente data, do Termo de Confissão de Saldo do Preço, por meio do qual reconhece, de forma
irrevogável e irretratável, a constituição de crédito em favor dos vendedores das ações da PJC no valor
de R$ 293.095.681,69 (duzentos e noventa e três milhões, noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e
um reais e sessenta e nove centavos).
Em caso de dúvidas ou esclarecimentos o administrador do Fundo se coloca à disposição para
esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste Fato Relevante, conforme segue:
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