ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL (BRASIL) LTDA., empresa com sede na Cidade de Barueri, Estado de São
Paulo, na Alameda Rio Negro, 13º andar, Edifício Padauri, Alphaville, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
02.223.966/0001-13 (a “Operadora Hoteleira”), neste ato representada na forma de seu Contrato Social por seus
administradores, Sr. Guilherme Sidnei Martini, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
Cédula de Identidade RG nº 22.048.145-3 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 249.497.468-20 e Sr. Ricardo
Bluvol, brasileiro, casado, hoteleiro, portador da cédula de identidade RG nº 23.326.579-X SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o nº 270.704.898-46, ambos com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na
Alameda Rio Negro, nº 585, 13º andar, Edifício Padauiri, Alphaville Industrial, CEP 06.454-000, no âmbito da
oferta pública de unidades autônomas imobiliárias hoteleiras, e de partes ideais destas, objeto de contratos de
investimento coletivo do COMFORT HOTEL PRESIDENTE PRUDENTE (“Hotel”), que faz parte do Condomínio
Presidente Prudente Hotel, de destinação multiuso (“Empreendimento”), a ser realizada no Brasil, com auxílio
de sociedades corretoras imobiliárias e corretores imobiliários pessoas físicas (“Oferta”), registrada nos termos
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 602, de 27 de agosto de 2018 (“Instrução CVM
602”), sob CIC nº CVM/SRE/TIC/2019/010 (Unidade Autônoma Hoteleira), em 26 de novembro de 2019,
DECLARA, nos termos do item VI, do artigo 6 º da referida Instrução, que:
As informações fornecidas no Prospecto e no Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira, atualizados em
outubro de 2020 especificamente relacionadas ao Empreendimento e aos riscos a ele associados, são
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta.
Assinatura Eletrônica: A assinatura da presente declaração será efetuada de forma digital, nos padrões ICPBRASIL, sendo reconhecida como forma válida, plenamente eficaz, legítima e suficiente para a comprovação da
identidade e da validade desta declaração, em conformidade com o art. 107 do Código Civil e com o §2º, do art.
10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL (BRASIL) LTDA.
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