
ATO DO ADM:NISTRADOR DO GGR COVEPI RENDA FUNDO DE:NVESTIMENTO IMOBIL:AR10

CNP」/MF N° 26.614.291/0001‐ 00

Peto presente Ato do Administrador,a CM CAP:TAL MARKETS DiSTRIBUIDORA DE T:TULOS E

VALORES MOB:L:AR10S LTDA.,com sede na Cidade e Estado de Sら o Paulo,na Rua Comes de

Carvatho,n° 1 195,4° andar,inscrlta no Cadastro Nacional das Pessoas」 u百dicas(“ CNPJ/ME")

sob o n° 02671 743/0001‐ 19, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do

Estado de Sうo Pauto sob NIRE 35 215 228 498,em sessao de 31 de jutho de 1998,devidamente

autorizadaさ prestacao dOs servicos de administracaO de carteira de titulos e vatores rnobitidrios

atravёs do Ato Declarat6● on° 13.690,expedido pela Comissうo de Valores Mobiti`‖ os(“ CVM")

em 04 de junho de 2014, neste ato por seus representantes tegais abaixo assinados, na

qualidade de administradora (“Administradora")dO GGR COVEP: RENDA FUNDO DE

INVEST:MENTO IMOBILiAR:0,fundo de investimento imobili`百 o constitufdo sob a forma de

condomfnio fechado,de acordo com a Lel n° 8668,de 25 de junho de 1993,conforme atterada

(“ Lei n° 8.668")e a lnStrucao da cvM n。 472,de 31 de outubro de 2008,conforme alterada

(`lnStrucaO cvM 472"), inSCnto nO cNP」 /MF sob o n°  26614291/0001‐ 00 (``Fundo"), cujo

regulamento encontra‐se devidamente registrado no 6°  Oficial de Registro de Tftulos e

Documentos e Civil de pessoa」 u■dica da Capital do Estado de Sao Pau10,sob n° 1.868.304,de

10 de maio de 2019;

RESOLVE, nos termos da Ct`usula 6.2, atinea(c)e Ctiusuta 13.2 do regulamento do Fundo

(“ Requlamento"),do artigo 16 da lnstruc5o CVM 472 e do artigo 47 da lnstrucaO da cvM n° 555,

de 17 de dezembro de 2014,conforme atterada(“ lnStrucao CVM 555"):

(1) Aprovar a substituicio dO atuat Escnturador do Fundo,lTAI CORRETORA DE VALORES

S.A.,peta VORTX DTVM

(11) Em razう o da substituicio, conforme mencionado no item (1)acima, a Ct`usuta 9 2 do

Regulamento fica atterada,passando a vigorar com a seguinte redacao:

9.2. O Fundo cOntratOu a PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.,    ■

com sede na Cidade de Sio Paulo‐ SP,na Av.Brlgadeiro Farla LIma,n°

3.900, 10°  andar, inscnta nO cNPJ sob o n°  00.806.535/0001‐ 54,    _

源 ,llT鴛£驚糧∬淵護蒲欄織l翠疑/1
em 14 de abril de 2010(“ Cust(
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("Escriturador"), para prestar o servieo de escrituragao das Cotas, nos

termos da regutamentacao apticavet e dos respectivos contratos de

prestagao de servigos. O Custodiante seri responsivel pela cust6dia e

controladoria das Cotas, sendo o Escriturador responsivel peta

escrituragao das Cotas.

(iii) Aprovar a consotidaEao do Regutamento, tendo em vista as alterag6es acima, que passa

a vigorar a partir da presente data.

Nos termos das Ctiusutas 13.2 do Regutamento e do artigo 47 da lnstrugao CVM n" 555, a

adequagao e consotidagio do Regulamento aqui aprovada sera devidamente comunicada aos

atuais cotistas do Fundo.

Sうo Paulo(SP),21 de outubro de 2019
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ANEXO I

Regulamento Consolidado do Fundo

arestante da pdgina intencionolmente deixodo em broncol



REGULAMENTO

GGR COVEPI RENDA FUNDO DEINVEST:MENTO IMOBIL:AR10

CNP」 /MF N° 26.614.291ノ0001‐ 00

CAPITULO:

DO FUN00

1.1.O GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO:MOB:L:AR10(“ Fundo''),`um fundo de investimento

imobiti`no cOnstituido sob a forma de condomfnio fechado,de acordo com a Lei n° 8668,de 25 dejunho de

1993,conforme alterada(“ Lei n° 8668")e a lnStrucao da cOmissio de Vatores Mobili`dos(“ cVM'')n° 472,de

31 de outubro de 2∞8,conforme alterada(“ lnStrucao CVM 472"),administrado pela CM CAPITAL MARKETS

DISTRIBUIDORA DE T:TULOS E VALORES MOB:L:AR10S LTDA.,com sede na Cidade e Estado de Sao Paut。 ,na

Rua Gomes de Carvatho, o°  1195, 4° andar, insc● ta no CNP」 sob o n° 02671.743/0001‐ 19, devidamente

autorizadaさ prestacao dOs sen19os de administracao de carteira de tftulos e valores mobitiinOs atrav6s do

Ato Dectarat6rio n° 13690,expedidO em 04 de junho de 2014(“ Administradora''),gendO peta SUPERNOVA

CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA,com sede na Rua」 oaquim F[orlano,466,5° andar,Conj 502,Ed

Corporate, ltaim Bibi, na Cidade de SAO PAULO ・ SP, inscrlta no CNPJ sob o n°  10.790.817/0001-64,

devidamente autonzada peta cVM para a prestacaO dOs servicos de gestio de fundos de investimento atrav65

do Ato Dectarat6rio n° 10555,de 26 de agOstO de 211C19(“ Gestora''),e regido pelas dispos196es contidas neste

regulamento(“ R∝ulamento'')

1.1.1.O Fundo teri prazo de duracao indeterminado

CAPiTULO II

DO PUBLICO ALVO

2.1. As Cotas (conforme termo definido abaixo) do Fundo sio destinadas a investidores em gerat, sejam eles

pessoas fisicas, pessoas juridicas, fundos de investimento, ou quaisquer outros veicutos de investimento,

domiciliados ou com sede, conforme o caso, no Brasil ou no exterior, vedado o investimento por investidores

neo permitidos pela legislagao vigente.

CAPiTULO‖ :

D003」ETO E DA POLITICA DE INVEST:MENTO

3.1.O Fundo tem pOr objeto a reatizacao de investlmentos em im6vels comeraais,pnontanamente nOs

segmentos industnal e 10giStico,com a flnatidade de tocacう o atipica(bllilt to stJjt,retro■ t ou safe and leaseback)

(“COntratos de Locac5o")ou Venda, desde que atendam aos cnt6● os eさ pOlitica de investimento do Fundo

descntOs neste Regulamento(“ Auvos lmObib`百 os").

Fundo deverao Observar os cnt6● Os

´

3.1.1. Os Ativos lmobitierios que venham a ser adquirldos peto

■
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etegibitidade descritos abaixo:

a) os im6veis deverao ter potenciat de rentabitizar os investimentos do Fundo, seja pela

possibitidade de obtengeo de rendas recorrentes dos Contratos de Locagao, seja pela perspeaiva de

ganho com a sua alienag6o;

b) todas as aquisig6es devem que ser reatizadas com seguranqa juridica, podendo ser adquiridos

im6veis com 6nus reais, desde que tais 6nus nao importem em risco para a existencia, vatidade e eficacia

da aquisigao;

os im6veis devem ser comerciais;

os im6veis podem estar locatizados em todo o territ6rio brasiteiro; e

e) os im6veis, bens e direitos de uso que venham a ser adquiridos peto Fundo deverao ser objeto

de pr6via avatiaqio por empresa independente, obedecidos os requisitos constantes do Anexo 12 da

lnstruqao CYM 477, devendo referida empresa independente ser previamente aprovada pela

Administradora.

3.1.2. Para o desenvolvimento de sua politica de investimentos, o Fundo poder6 adquirir quaisquer direitos

reais sobre bens im6veis.

3.1.3. Os Contratos de Locageo a serem firmados a partir da data de constituieio do Fundo deverSo possuir,

no minimo, as seguintes caracteristicas:

a) prazo superior a 5 (cinco) anos;

b)    anitiSe do locathrlo para fins de verificaraO de capacidade econ6mica e idoneidade jurfdica,

observado que(1)。 1。Catirio, ou seu acionista ou cotista controlador, deve possuir classificacao de

rating superlor a A‐ , ou equivatente, realizada por agencia de ctassificacao de rlsco nacional ou

internacional devidamente credenciada peta CVM Para o exerc(cio desta atividade (“ Aqencia de

Ctassificacao de Risco"), ou (ii)a operacao contemptada no Contrato de Locacio deve possuir

classl■ cacao de rating superior a A‐ ,ou equivatente, reatizada por Agencia de ctassificacaO de Risco;

C)    Seguro patrlmonial do im6vet locado, emitido por empresa de p‖ meira linha, tendo como

benefici`na exctusiva o Fundo,representado peta Administradora,cuja respectiva ap61ice deveri ser

apresentada peto locatirio,no minimo anualmente,さ Administradora;

d) ctausuta contratuat prevendo que o [ocat6rio deveri arcar com o pagamento de todas as

despesas e encargos que recaiam sobre os im6veis, sejam eles, de IPTU, despesas de condominio,

bem como demais despesas previstas no artigo 23 da Lei n'8.245;

e) clausuta contratual prevendo que o locatario nio poder6 subtocar ou emprestar o im6ve[, no

todo ou em parte, ou ainda, ceder ou transferir totat ou parciatmente o contrato para terceiros, sem

anu6ncia expressa e por escrito do locador, satvo para sociedade controladas, controladoras ou

d)
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coligadas,ou da quat o tocatino ou algum de seus s6cios pertencam ao quadro societirio;

f)     na hip6tese de tocacao nio residencial de im6vet urbano, ctiusuta contratuat prevendo que

em caso de den6ncia antecipada do vinculo locattio peto tocatino, este se compromete a pagar

mutta equivatenteさ soma dos valo「 es dos atugu`is a receber at`o term。 ■nal da locacao,nos termos

do artig。 54‐ A,S2°,da tei n° 8.245;e

g)    meta de rentabitidade que atenda,na data de cetebragao dO cOntrato de LocacaO,aO cntё rio

estabetecido na f6rmuta(“ Cap Rate"):

cap Rate=Valor do Atuguet Anua1/Vator do lm6vel>Cupom Medio da NTN‐ B Referncia+3,0る (tres por

cento)

Onde:

Vabr dolm●d:vabr de aq面 Jcうo doim6vel pdo Fundq

Vator do Atuguel Anual:valo「 do atuguel a ser pago pelo locat6● o durante o perodO de 12(doze)meseS;

Cupom da NTN‐ B de Referencia:juros reais pagos acima da vanacaO dO indice Naclonal de Pttos ao

Consumidor Amplo‐ IPCA,conforme apurado peta ANBIMA,da NTN― B com vencimento mais pr6xlmo a

10(deZ)anOS no rnomento da aquisicao do im6vet pelo Fundo;

Cupom ttdio da NTN‐ B de Referencia:m`dia do Cupom da NTN‐ B de Referencia dos 60(sesSenta)dias

ante●oresら cetebracうo do Contrato de Locaca。 .

3.1.4 0s cntё ttOs previstos nositens ra),(b)e(q)da Ct`usuta 3 1.3 pOderao ser dispensados por deuberaciO

dos Co■ stas em Assembleia CeraL Os cdtё nos previstos nos tensに )e(d)da Chusuh 3 1 3 poderao ser

dispensados por decisao da cestora.

3.1.5.A parcela do patnm6nio do Fundo nう o apticada nos Ativos lmobili`nos pOdera ser aplicada em ativos

de renda ixa e cotas de fundos de investlmento,inctuindo,sem limitacio:(1)titutos p6blicos federais;(il)

operaφ es comprOmissadas tastreadas nesses titutos e ol)cOtas de fundos de investimento classincadOs cOmo

“Renda Fixa Referenciado"e cotas de fundos de investlmento imobllil● o(“Atlvos de Renda Flxa"e,em conjunto

com os Ativos lmobitiinos, ``Ativos"). Referldos fundos de investimento deverao, necessanamente, ser

administrados pOr uma das seguintes insutu190eS(Ou empresas pertencentes a seus conglomerad∝ ):La`

Unibanco S A; Banco Bradesco S.A.; Banco do Brasil S A;Caixa Econ6mica Federal; Banco Santander(BraSiり

S A ou alguma outra instituicao cOm ctassiflcacう o de nscO igual ou superlorさ s instituic6es mencionadas acima.

3.1.6 0s resgates dos Ativos de Renda ttxa somente serao pe‖ ‖itidos para os seguintes eventos:

a) pagamento de taxa de administragao do Fundo;

b) pagamento de encargos e despesas do Fundo, inctusive vaLor referente ao prego, is despesas,
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tributos e encargos decorrentes da aquisigao, venda, [ocaE5o, arrendamento, manutencao

administragio e avaliagao dos im6veis que componham seu patrimanio;

c) investimentos em novos Ativos; ou

d) distribuigao mensal de rendimentos aos Cotistas.

3.1.7. O Fundo nao podera adquirir cotas de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela

Administradora, pela Gestora ou por empresas a etas ligadas.

3.1 .8. O Fundo nio dever6 observar qualquer timite de concentraqao mAximo em um inico im6ve[.

3,2. O Fundo tem por objetivo fundamentat proporcionar a seus Cotistas, no longo prazo, rendimentos

decorrentes dos Contratos de Locaqao e ganho de capitat por meio da venda dos Ativos lmobiliirios, com a

consequente vatorizaEio de suas Cotas.

3.3. Sem prejuizo do detathamento feito na Ctiusuta 9.1 abaixo, competire exctusivamente i Gestora a

decisio sobre aquisigio, atienacao, negociagao ou renegociagio dos Ativos, independentemente de

autorizagao pr6via dos Cotistas, possuindo amptos poderes para o desempenho de suas fun96es.

3.4. Os recursos obtidos com a atienagio de Ativos lmobitiirios deverio ser (a) reinvestidos ou amortizados,

a crit6rio da Gestora, quando o vator de atienagSo do respectivo Ativo lmobitierio nao gerar lucro contibil

passivet de distribuigao, conforme legistagio em vigor; ou (b) distribuidos aos Cotistas, proporcionalmente ao

montante que o valor de cada Cota representa retativamente ao patrim6nio liquido, quando o vator de

atienagao do respectivo Ativo lmobitiario gerar lucro contabil passivel de distribuigao, conforme legistagio

em vigor.

3.5. Caso os investimentos do Fundo em Ativos de Renda Fixa uttrapassem 50% (cinquenta por cento) de seu

patrim6nio tiquido, deverio ser respeitados os limites de apticaqio por emissor e por modatidade de ativos

financeiros estabetecidos nas regras gerais sobre fundos de investimento, observadas, ainda, as excegoes

previstas na regulamentagao especifica apticivet ao Fundo.

3.6. O objeto do Fundo e sua potitica de investimento descritos acima nio poderio ser atterados sem pr6via

detiberagao da Assembteia Gerat de Cotistas, respeitado, ainda, o qu6rum de deliberaEio estabelecido neste

Regulamento.

3,7. Nao e permitido ao Fundo a reatizagio de operagoes com derivativos.

CAP1TULO IV

DAS CARACTERiSTICAS, EMISSAO, DISTRIBUI9AO, SUBSCRI9AO E INTEGRALIZA9AO DAS COTAS

4.1. As cotas do Fundo correspondem a frag6es ideais de seu patrimOnio liquido, sendo nominativas e

escriturais em nome de seu titutar ("Cotas").

″ 」
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4.2.O valor das Cotas do Fundo seri catculado peta divisう o do valor do patrlmOnio 1lquido peto n6mero de

Cotas em circutacao.

4.3.A propnedade das Cotas presumir‐ se‐6 pela conta de dep6sito das Cotas aberta em nome dos titutares

de Cotas do Fundo(“ COtistas"), a qualquer momento, e o extrato das contas de dep6sito representari o

n`mero de Cotas pertencentes aos Cotistas.

4.4.As Cotas do Fundo terao prazO de duracう o indeterminado.

4.5.As Cotas conferem a seus titulares direltos pat‖ moniais e politicos iguais

4.5.1.Todas as Cotas terao direito de voto na Assembleia Ceral de Cotistas,devendo o Cotista exercer o

direito de voto no interesse do Fundo

4.5.2.Os Cotistas participarao em iguatdade de condic5es dos tucros distrlbufdos, tomando‐ se por base a

totalidade das Cotas subscritas,sem levar em consideracio o percentual de Cotas ainda nao integralizadas

4.5.3.Os Cotistas do Fundo(1)nao pOderio exercer dirdto real sobre os imoveis integrantes do patnm6nio

do Fundo,e(11)niO respondem pessoatmente por qualquer obngacぅ 。tegat ou contratuat retativa aos Ativos

lrnobiti`● os integrantes do patrlm6nio do Fundo, satvo quanto う obrlgacaO de pagamento das Cotas que

subscrever.

4.6.De acordo com o disposto no artigo 2° da Lei n° 8 668 e no artigo 9° da lnstrucio CVM 472,as Cotas do

Fundo nao seriO resgativeis

4.ア.Nう o seri cobrada taxa de ingresso e salda dos Cotistas do Fundo.

4.8.As Cotas, ap6s integratizadas, seraO negociadas no mercado de balc5o organizado ou no mercado de

bolsa de vatores administrado pela BMaF30VESPA S.A.― Botsa de Valores,Mercadonas(“ BMa30VSESPA").

4.9.As Cotas de cada emissう o do Fundo serao objetO de(1)。 ferta p6blica de dist● buicio, nos termos da

lnstrucうo da CVM n° 400,de 29 de dezembro de 2003,conforme atterada(“ lnStrucう o CVM 400"),(il)。 ferta

p`blica com esforcos restntos de distnbuicぅ 。, nOS termos da:nstrusao da cvM n° 476,de 16 de janeiro de

2009(“ lnstrucio CVM 476"),reSpeitadas,ainda,em ambos os casos,as disposicoes da instrusao cvM 472,ou

(111)quaisquer ofertas permitidas em acordo com a legistacao brasileira,respeitado o p6blico―
atvo do Fundo.

4.9.1.A Administradora,ou integrantes do sistema de dist●buicao pOr eta contratados,fari a disthbuicao

das Cotas do Fundo.

4.10. O pat‖ m6nio inicial do Fundo sera formado petos recursos integratizados pelos Cotistas quando da

subscrlcう o das Cotas representativas da pnmeira emissう o, nos termos do suplemento da pttmeira emissio

anexo ao presente Regulamento(“ Pnmeira Emissa。 ").

)・  _
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4.10.1. A Primeira Emissao de Cotas sere reatizada por meio de oferta pibtica de distribuigao, nos termos da

lnstrugio da CVM n" 400. As Cotas da Primeira Emissao serao registradas para distribuigao piblica no mercado

prim6rio no DDA - Sistema de Distribuiqao de Ativos administrado e operacionalizado peta BM&BOVSESPA e,

ap6s o encerramento da oferta pibtica de distribuigao, serio negociadas no mercado de bolsa da

BM&BOVsE5PA.

4.11.sem prejuizo do disposto acima, na medida em que a Gestora identifique a necessidade de aportes

adicionais de recursos, a Administradora poderi, nos termos do inciso Vlll do artigo 15 da lnstrucao CVM 472,

aprovar novas emiss6es de Cotas, seus termos e condig6es, inctuindo, sem limitaqao, a possibitidade de

subscrigio parciat, o montante minimo para a subscrigao das Cotas, a modalidade e o regime da oferta p0blica

de distribuigio de tais novas Cotas, sendo que (a) o vator de emissao de novas Cotas deveri ser definido com

base no vator patrimonial das Cotas do Fundo existentes, (b) podem ser emitidas Cotas no vator total m6ximo

de at6 RS750.000.000,00 (setecentos e cinquenta mithoes de reais), (c) os atuais Cotistas terao direito de

preferoncia na subscrigao de novas Cotas, sendo que o prazo para seu exercicio deverd ficar em aberto peto

prazo minimo de 10 (dez) Dias Uteis, e (d) referido direito de preferancia nio poder6 ser cedido a terceiros.

4.1 1 .1 . As novas emissoes de Cotas que nao se enquadrarem nas condigoes previstas acima deverao ser obieto

de aprovaqao peta Assembteia Gerat de Cotistas, a quaI deveri especificar seus termos e condit6es, incluindo,

sem timihgao, a possibitidade de subscrigio parcial, o montante minimo para a subscrigao das Cotas, a

modatidade e o regime da oferta pibtica de distribuigao de tais novas Cotas, sendo que o valor de emissao de

novas Cotas deveri ser definido com base no vator patrimoniat das Cotas do Fundo existentes.

4,12. pot ocasiio da primeira Emiss6o, serA admitida a subscrigao parcial das Cotas ofertadas, conforme

determinado peta Administradora em conjunto com a Gestora e mediante cancetamento do saldo nao cotocado

findo o prazo da distribuiqao.

4.13. Exceto se de outra forma aprovado em Assembleia Gerat de Cotistas, os Cotistas terao o direito de

prefer6ncia na subscriEao de novas Cotas. O direito de prefer6ncia referido deveri ser exercido pelo Cotista

em at6 30 (trinta) dias da Assembteia Gerat de Cotistas que detiberar sobre a nova emissao, sendo vedada a

cessao deste direito a terceiros.

4.14. Os Cotistas nao terao direito de preferancia na aquisigao das Cotas negociadas no mercado secundirio,

as quais poderao ser tivremente atienadas a terceiros adquirentes. Ao adquirir as Cotas por qualquer modo ou

motivo, o Cotista, simuttinea e automaticamente, aderira aos termos do Regutamento'

4.1 5. A subscrieao das Cotas no ambito de cada oferta pribtica ser6 efetuada mediante assinatura do botetim

de subscrigio, que especificari as respectivas condig6es de subscrigao e integratizagao, e do termo de adesao

ao Regutamento, por meio do quat o investidor devera dectarar que tomou conhecimento e compreendeu os

termos e ctiusutas das disposig6es do presente Regutamento, em especial daquetas referentes il potitica de

investimento.

4.16. O preqo de integratizaqio de

integratizalao da emissSo questao ("

cada Cota deveri ser o valor unitirio das Cotas na primeira data de

し
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4.1 7. A integratizagao das Cotas devera ser reatizada em moeda corrente nacionat, por ordem de pagamento,

d6bito em conta corrente, documento de ordem de cr6dito ou outro mecanismo de transferancia permitido,

nao sendo permitida a integratizagao em im6veis ou em direitos relativos a im6veis.

4.18. Caso atgum Cotista deixe de cumprir, total ou parciatmente, sua obrigagio de integralizagao de Cotas

do Fundo, conforme estabetecido neste Regulamento, a liquidagao de parcela das Cotas podera ser realizada

junto ao Escriturador do Fundo. Nesta hip6tese, a tiquidaEao da Oferta podere ocorrer por meio de recibo das

Cotas.

CAP1TULO V

DA pOLiTtCA DE DtSTRtBUtgAO, DE RETENqAO DOS RESULTADOS DO FUNDO E DE A IIORTIZACAO DAS

COTAS

5.1. Entende-se por resultado do Fundo o produto decorrente do recebimento direto ou indireto dos vatores

das receitas dos Contratos de Locagio, ou venda ou cessao dos direitos reais dos Ativos lmobiliarios integrantes

do patrim6nio do Fundo, conforme o caso, bem como os eventuais rendimentos oriundos de investimentos em

Ativos de Renda Fixa, subtraidas as despesas operacionais e as demais despesas previstas neste Regutamento

para a manutengao do Fundo, em conformidade com a regutamentaqao em vigor.

5.1.1. A Administradora poderi constituir uma reserva de contingdncia, exctusivamente com recursos do

Fundo, para arcar com despesas dos Ativos lmobitierios, com valor equivatente a at6 5% (cinco por cento) do

patrimOnio tiquido do Fundo.

5,2. O Fundo deverA distribuir a seus Cotistas, no minimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros

auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em batanEo ou batancete semestral encerrado em

30 de iunho e 31 de dezembro de cada ano.

5.2.1. Nao obstante, o Fundo poderA, a crit6rio da Gestora, levantar batango ou batancete intermedierio

mensal para fins de distribuigao de rendimentos, a titulo de antecipagao dos resuttados do semestre a que se

refiram, sendo que eventual saldo nao distribuido como antecipaqao seri pago com base nos batangos

semestrais acima referidos.

5.2.2. Fardo jus aos lucros referidos acima os titutares de Cotas do Fundo que estiverem registrados no

sistema de escrituraqao no dia da divutgagao da distribuieao de rendimentos.

5.2.3. As Cotas poderao ser amortizadas, a crit6rio exctusivo da Gestora, a quatquer tempo, nos termos deste

Regulamento, em iguais condig6es aos Cotistas.

5.2.4. para fins de amortizagao de Cotas do Fundo, seri considerado o valor de Cota apurado pelo Fundo no

Dia Utit imediatamente anterior ao do pagamento da respectiva parcela de amortizagao. O valor da Cota para

fins de pagamento de amortizagao ser6 aquete correspondente ao vator do patrim6nio liquido do Fundo

dividido peto ntimero de Cotas emitidas em circulagao no dia anterior ao do pagamento da amortizagao'

え
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5.2.5. Quando a data estiputada para quatquer pagamento de amortizagao aos Cotistas nao for um Dia Utit,

tat pagamento ser6 efetuado no primeiro Dia Utit seguinte, peto valor da Cota em vigor no dia anterior ao do

pagamento.

5.2.6. Os pagamentos de amortizagio das Cotas serao reatizados em moeda corrente nacionat, por meio de

ordem de pagamento, cr6dito em conta corrente, documento de ordem de cr&lito, ou outro mecanismo de

transferencia de recursos autorizado pelo Banco Central do Brasi[.

CAPiTULO VI

DA AD iIINISTRAEAO

6.1. Compete a Administradora, observadas as restriq6es e sem prejuizo is demais obrigag6es impostas pela

lnstrugio CVM 472 e por este Regulamento:

a) reatizar todas as operag6es e praticar todos os atos que se retacionem, direta ou

indiretamente, com o funcionamento e a manutenqio do Fundo;

b) exercer todos os direitos inerentes i propriedade dos bens e direitos integrantes do

patrimanio do Fundo, inctusive o de propor ag6es, interpor recursos e oferecer exceg6es;

c) abrir e movimentar contas bancarias em nome do Fundo;

d) adquirir e atienar, conforme instrug6es da Gestora, os Ativos pertencentes ao Fundo;

e) transigir;

f) representar o Fundo em juizo ou fora dete; e

C) solicitar, se for o caso, a admissio i negociagao em mercado organizado das Cotas do Fundo.

6.2. A Administradora presta16 ao Fundo os seguintes servigos, quando aplicaveis, prestando-os diretamente'

caso seja habititado para tanto, ou mediante a contrata9ao de terceiros, podendo ser, inctusive, empresas do

grupo econ6mico da Administradora, desde que respeitado o disposto no artigo 47 da lnstruqao cvM 472 com

retagSo a encargos do Fundo:

a) manutengao de departamento t6cnico habititado a prestar servigos de an6tise e

acompanhamento de projetos imobitiarios;

b) atividades de tesouraria, de controle e processamento dos titutos e valores mobitierios;

c) escrituraqao das Cotas;

多 /二

d) cust6dia de ativos financeiros;

及、
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e) auditoria independente; e

f) gestao dos vatores mobitiarios integrantes da carteira do Fundo.

6.2.1. Sem prejuizo da possibitidade de contratar terceiros para a administragio dos im6veis, a

responsabilidade peta gestao dos Ativos lmobiti6rios do Fundo compete exclusivamente e Administradora, que

detera a propriedade fiduciiria dos bens do Fundo.

6.3. A Administradora poderi contratar, em nome e como despesa do Fundo, os seguintes servigos

facultativos:

a) distribuigao das Cotas;

b) consultoria especiatizada, que objetive dar suporte e subsidiar a Administradora e, se for o

caso, a Gestora, nas atividades descritas na Ctiusula 9.3 abaixo; e

c) formador de mercado para as Cotas do Fundo.

6.3.1. Os serviqos a que se referem os incisos (a) e (b) acima podem ser prestados diretamente peta

Administradora ou por terceiros, desde que, em quatquer dos casos, devidamente habititados. E vedado ir

Administradora, a Gestora e ao consultor especializado o exercicio da fungao de formador de mercado para

as cotas do Fundo, sendo que a contratagao de partes a etes retacionadas para o exercicio da referida funqeo

deve ser submetida i aprovagio pr6via da Assembteia Geral de cotistas.

6.4. As decisoes da Gestora quanto ao exercicio de direito de voto, se apticivel, serao tomadas de forma

ditigente, como regra de boa governanEa, mediante a observincia da potitica de voto, a qual pode ser

encontrada no seguinte enderego etetr6nico: www-ggrinvestimentos.com, com o objetivo de preservar os

interesses do Fundo, nos termos da regutamentagao apticavet as atividades de administraqao de carteiras de

titutos e valores mobitiarios.

CAPiTULO VII

oBRTGA9oES DA ADI INISTRADORA

7.1. Observadas as obrigacdes dos demais prestadores de servigos estabelecidos na lnstruqao CVM 472, nas

demais teis, normas e regutamentagoes apl.ic6veis regutamentaqao e/ou no presente Regutamento, a

Administradora deve:

| - providenciar, is expensas do Fundo, a averbagao, no cart6rio de registro de im6veis, das restrigoes

determinadas peto artigo 7" da Lei n'8.668, fazendo constar nas matricutas dos bens im6veis e direitos

integrantes do patrim6nio do Fundo que tais im6veis:

ヽ
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(a)        n5。 integram o atiVO da AdminiStradOra;         l;ヽ
)、
ノ

／
）́



(b) nao respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigagao da Administradora;

(C) nao comp6em a lista de bens e direitos da Administradora, para efeito de tiquidagio judiciat ou

extraj udicia t ;

(d) nio podem ser dados em garantia de d6bito de operaqao da Administradora;

(e) nao sio passiveis de execugio por quaisquer credores da Administradora, por mais privilegiados

que possam ser; e

(0 nio podem ser objeto de constituiEao de quaisquer 6nus reais.

ll - manter, is suas expensas, atuatizados e em perfeita ordem, por 5 (cinco) anos ap6s o encerramento

do Fundo:

(a) os registros de Cotistas e de transfer6ncias de Cotas;

(b) o livro de atas e de presenqa das Assembteias Gerais de Cotistas;

(c) a documentaEao retativa aos im6veis e is operag6es do Fundo;

(d) os registros contibeis referentes irs operag6es e ao patrim6nio do Fundo; e

(e) o arquivo dos retat6rios do auditor independente e, quando for o caso, dos Representantes dos

cotistas e dos profissionais ou empresas contratados nos termos da lnstrugao cYM 472.

lll- cetebrar os neg6cios juridicos e realizar todas as operaq6es necessirias i execuEio da potitica de

investimentos do Fundo, exercendo, ou ditigenciando para que sejam exercidos, todos os direitos relacionados

ao patrim6nio e is atividades do Fundo;

lV- receber rendimentos ou quaisquer outros vatores devidos ao Fundo;

v - custear as despesas de propaganda do Fundo, exceto pelas despesas de propaganda em periodo de

distribuig6o de cotas que podem ser arcadas pelo Fundo;

Vl - manter custodiados em instituiqao prestadora de servigos de cust6dia, devidamente autorizada pela

CVM, os titutos e vatores mobiti6rios adquiridos com recursos do Fundo, respeitado o disposto na

regulamenhEao em vigor;

Vll - no caso de ser informado sobre a instauragio de procedimento administrativo peta CVM, manter a

documentacao referida no inciso I acima, at6 o t6rmino do procedimento;

vlll - dar cumprimento aos deveres de informagio Previstos na regulamentagao em vigor;

騨
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lX - manter atuatizada junto i CVm a lista de prestadores de servigos contratados pelo Fundo;

X - observar as disposigoes constantes deste Regulamento, bem como as deliberag6es da Assembteia

Geral de Cotistas; e

Xl - controtar e supervisionar as atividades inerentes A gestao dos Ativos, fiscatizando os servigos prestados

por terceiros contratados e o andamento dos Ativos lmobitierios sob sua responsabitidade.

CAP1TULO VIII

VEDA9OES A ADIIIN5TMDORA E A GESTORA

8.1. Observadas as vedag6es estabelecidas aos prestadores de servigos na regulamentaqao em vigor e/ou no

presente Regutamento, 6 vedado i Administradora e i Gestora, conforme o caso, no exercicio de suas

atribuiqoes e utilizando recursos ou Ativos do Fundo:

a) receber dep6sito em sua conta corrente;

b) conceder empr6stimos, adiantar rendas futuras ou abrir crelitos aos Cotistas sob quatquer

modalidade;

c) contrair ou efetuar emPr6stimo;

d) prestar fianga, aval, bem como aceitar ou coobrigar-se sob quatquer forma nas operaqoes

praticadas peto Fundo;

e) apticar no exterior os recursos captados no pais;

f) apticar recursos na aquisigio de Cotas do pr6prio Fundo;

c) vender il prestagao as cotas do Fundo, admitida a divisio da emissao em s6ries e

integratizatao via chamada de capital;

h) prometer rendimentos predeterminados aos Cotistas;

i) reatizar operag6es do Fundo quando caracterizada situagao de conftito de interesses entre (i)

o Fundo e a Administradora, a Gestora ou ao consultor, conforme apticiveu (ii) o Fundo e os cotistas

que detenham participagao correspondente a, no minimo, 1ffi (dez por cento) do patrim6nio do

Fundo; (iii) o Fundo e os Representantes dos cotistas; e (iv) o Fundo e o empreendedor, ressatvada a

hip6tese de aprovagao em Assembteia Geral;

j) constituir 6nus reais sobre os im6veis integrantes do patrim6nio do Fundo;
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k) reatizar operaqdes com ativos financeiros ou modatidades operacionais nao previstas na

lnstrugio CYM 472;

t) reatizar operaq6es com agdes e outros vatores mobitiArios fora de mercados organizados

autorizados pela CVM, ressalvadas as hip6teses de distribuigoes piblicas, de exercicio de direito de

prefer6ncia e de conversao de debantures em ag6es, de exercicio de b6nus de subscriqao e nos casos

em que a CVM tenha concedido pr6via e expressa autorizaeao;

realizar operag6es com derivativos; e

praticar quatquer ato de [iberatidade.

8.1.1. A vedaCao prevista no inciso (i) acima nio impede a aquisig6o, pelo Fundo, de im6veis sobre os quais

tenham sido constituidos 6nus reais anteriormente ao seu ingresso no patrim6nio do Fundo.

CAPiTULO IX

DOS DEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS

9.1. Gestao: A Gestora desempenhar6 os servigos de gestio discricion6ria, exclusivamente, dos Ativos de

Renda Fixa integrantes do patrimonio do Fundo e atividades retacionadas a esse servigo, conforme o

estabelecido na potitica de investimento'

9,1.1. Observadas as obrigag6es dos demais prestadores de servigos do Fundo estabetecidos na

regutamentagao em vigor e/ou no presente Regulamento, caberi i Gestora:

a) auxitiar a Administradora, sob a responsabitidade desta, na selegao dos Ativos lmobiliarios que

comporao o patrim6nio do Fundo, de acordo com a politica de investimento prevista neste

Regutamento;

b) auxitiar a Administradora, sob a responsabitidade desta, na prospecAao e originacao dos Ativos;

a) recomendar i Administradora proposta para novas emiss6es de cotas do Fundo; e

b) quando for o caso e se apticavet, exercer o direito de voto nas mat6rias apresentadas para

aprovaeeo dos titutares dos Ativos.

9.2. O Fundo contratou a PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., com sede na Cidade de Sio Pauto - SP,

na Av. Brigadeiro Faria Lima, n' 3.900, 10" andar, inscrita no CNPJ sob o n" 00.806.535/0001 -54, devidamente

autorizada a prestar os servigos de cust6dia de valores mobitiirios, nos termos do Ato Dectarat6rio CVM no

10.994, expedido em 14 de abrit de 2010 ("custodiante"), para prestaqao de servieos de cust6dia e

controtadoria das Cotas, bem como a V6RTX DTVM, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.277 - 2'andar,

na cidade de Sio Pauto, Estado de seo Pauto, CNPJ no. 22.061 .500/0001-88 ("Escriturador"), para prestar o

servigo de escrituraqao das Cotas, nos termos da regutamentagao aptic6vel e dos respectivos contratos de

prestagao de servigos. O Custodiante seri responsivel peta cust6dia e controtadoria das Cotas, sendo o

Escriturador responsiveI peta escrituraqao das Cotas.

\\\\ ,
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9.3. O Fundo podere contratar consultores especiatizados para desempenhar as seguintes atividades, sem

[imitaeao:

a) preparar as propostas de investimento, desinvestimento ou reinvestimento para apresentagao

i Gestora;

b) prospecAao, recomendagio e a consequente intermediaqao imobitiaria, de potenciais

locatarios;

c) realizagio dos melhores esforgos no sentido da verificagao da idoneidade juridica e

capacidade financeira dos potenciais locatirios recomendados;

d) negociagao do prego, prazo, garantias e todas as demais condig6es contratuais pertinentes

aos Contratos de Locagio;

e) anilise e recomendaqao da aprovaqio das ap6tices de seguro patrimoniau

f) anitise e recomendagio da aprovagio das demais garantias contratuais;

C) anitise da matricuta do im6vet para verificagao da cadeia de proprietirios e identificaqio de

credores com garantia real e penhoras averbadas;

h) identificagao de eventuais d6bitos imobitiarios/aEdes de cobranga de condominio ou de

direito de vizinhanga;

i) identificaEao quanto e existoncia de tocatirios ou ocupantes no im6ve[;

j) acompanhamento e provid6ncias para a tomada de posse do im6vet ou, em caso de locagio,

eventuat den[rncia do contrato e aqio de despejo para que haja a desocupaqio do bem;

k) assessoria tamb6m no acompanhamento da revenda do im6vel a terceiros, fornecendo as

informag6es e documentos relacionados i seguranqa da aquisigao;

t) mediante aprovagao da Administradora, poder6 propor as medidas judiciais e extraiudiciais

cabiveis para o cumprimento da obrigag6es previstas nos contratos de Locagao, bem como para a

defesa dos interesses do Fundo;

m) acompanhamento e fiscatizaEao do cumprimento integral das obrigag6es assumidas pelas

partes nos Contratos de Locaeao, incluindo com relagio:

(i) ao atuguel, incluindo (1) cobranga e controle dos pagamentos, (2) reaiustes (cobranga

e apticagio), e (3) revi$o do atugueU 
A)l---/\-/\
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(ii) ao condominio, incluindo (1) controte dos pagamentos, e (2) recomendagao e

representaqao em assembteias;

ao controte dos pagamentos de IPTU e outras taxas, inctuindo os im6veis vagos;

ao controte do vencimento das garantias atribuidas aos Contratos de Locagao;

(v) ao controte do vencimento e acompanhamento da renovaqao das ap6lices de seguro

contratadas petos [ocatirios com retagao aos im6veis;

(vi) reatizagSo de vistorias nos Ativos lmobitiirios integrantes da carteira do Fundo no

inicio e no t6rmino dos Contratos de Locagao; e

(vii) etaborag5o e revisao das minutas dos Contratos de Locagao;

n) anitise de cada um dos Contratos de Locagio celebrados pelo Fundo com retaeao aos ativos

imobiti6rios integrantes da sua carteira, em especiat das ctiusutas referentes A revisio do aluguel;

o) reatizagio de estudo de mercado, compreendendo a anitise de transag6es recentes e prego

pedido em im6veis equivalentes aos Ativos lmobiti6rios integrantes da carteira do Fundo;

p) anitise da situagao do tocatirio e suas possibitidades de mudanga, suas op96es de

relocatizagio dentro do mercado e uma previsio do custo de mudanqa, quando da renovaEao dos

Contratos de Locagio;

q) indicaqSo da faixa do vator de locagao do Ativo lmobitiario integrante da carteira do Fundo,

considerando as condig6es do mercado vigentes i 6poca e perspectivas futuras, at6m do

aconsethamento quanto ao prego a ser pedido;

り reatizaEao da negociagao da renovagao dos Contratos de Locagao; e

a adogao dos procedimentos de renovagao dos Contratos de Loca96o.

9.3.1 . Os hono16rios e despesas dos consuttores especiatizados retacionados as atividades previstas nos incisos

ll e lll do artigo 31 da lnstrugao cvM 472 deverao ser pagas peto Fundo, nos termos do capitulo xl abaixo.

CAPITULO X

DA RESPONSABIL:DADE

10.1, A Administradora e a Gestora, dentre as atribuigOes que the sao conferidas nos termos deste

Regutamento e da lnstrugao CYM 477, no timite de suas responsabitidades, serao responsiveis de forma nio

sotidaria por quaisquer danos causados ao patrim6nio do Fundo decorrentes: (a) de atos que configurem mi

(iV)

gestao Ou gest5o temeriria do Fundo; e (b)da tegistacio e regutamentacao em vigor, deste Regutamento



e/ou de atos de qualquer natureza que configurem viotacう o da lei,da lnstru95o CVM 472,deste Regulamento,

ou ainda,de determinacao da Assembleia Ceral de Cotistas.

10.1.1.A Administradora e a Cestora nio serao respOnsabitizadas nos casos de forca maiOr,assim entendidas

as contingencias que possam causar reducao do pat‖ rn6nio do Fundo ou de qualquer outra forma,prejudicar

o investimento dos Cotistas e que estejam al`m de seu controte, tornando imposs■ et o cump● mento das

ob● gacOes contratuais por etes assumidas, tais como atos governamentais, morat6rlos, greves, tocautes e

outros similares

10.2.A Administradora e a Gestora, bem como cada uma de suas respectivas controladoras, subsidijnas,

cOligadas e afitiadas e seus respectivos acionistas, cotistas, diretores, administradores, empregados,

consultores,assessores,agentes e prepostos,satVo nas hip6teses previstas na Ct6usuta 1 0.l acima,n3o serio

respons6veis por eventuais rectamacOes de terceiros decorrentes de atos retativo5 さ geStao do Fundo

(entendendo‐se que tat atuacao se venfica sempre no interesse do Fundo), devendo o Fundo ressarcir

imediatamente o valor de tais rectamac6es e de todas as despesas tegais razo6veis incorndas peta

Administradora e pela Cestora,bem como cada uma de suas respectivas controladoras,subsidiinas,cOtigadas

e aflliadas e/ou seus respectivos acionistas, cotistas, diretores, administradores, empregados, consuttores,

assessores,agentes ou prepostos,retaCionados com a defesa em tais processos.

10.2.1.A obrigacao de ressarcimento imediato prevista na Ctさusula 10 2 abrangeri qualquer responsabitidade

de ordem comercial e/ou tnbut6na e/Ou de Outra natureza,bem como de multas,juros de mora,custas e

honorinos advocaticios que possam decorrer de qualquer processo.

10.2.2.O disposto acima prevaleceri at6 a execucao de decisう o judicial definitiva

10.2.3.A obrgacao de ressarcimento imediato prevista acima esti condicionada a que a Administradora, a

Cestora, bem como cada uma de suas respectivas controtadoras, Subsidi`nas, cOligadas e afitiadas e seus

respectivos acionistas,cotistas, diretores, administradores, empregados,conSuttores, assessores,agentes e

prepostos notifiquem o Fundo e oS Representantes dos Cotistas,se houver,acerca de quatquer rectamacao e

tomem as providencias a ela retacionadas,de acordo com o que o Fundo, atrav6s dos Representantes dos

Cotistas ou de deliberacao de Assembleia Ceral de Cotistas, venha razoavetmente requerer, ficando a

Administradora desde logo autonzadO a cOnstituir``ad referendum'',a prevlsao necessina e suficiente para

o Fundo cumpttr essa obngacao.

CAPiTULO X:

DA REMUNERAcAo DA ADMiNiSTRADORA E DA GESTORA

1 1 .1 . Peta prestaqao dos servigos de administragao e gestao do Fundo, a Administradora receberi do Fundo

a remuneraqao equivatente ao maior entre (a) o vator mensal catcutado conforme a f6rmula abaixo, ou (b) (i)

nos 3 (tres) primeiros meses a contar da Primeira Data de lntegralizacao das Cotas, RS10.000,00 (dez mit

reais), (ii) do 4" (quarto) ao 6' (sexto) mes contatos da data da Primeira Data de lntegratiza9ao das Cotas,

R512.5OO,OO (doze mit e quinhentos reais), e (iii) a partir do 6'(sexto) m6s contato da data da Primeira Data

de integratizacaO das cotas,RS17 CX10,KXl(deZessete mit reais)(“ TaXa de Administracao'')

″
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TA=(((1+TX)^(1ノ 252)‐ 1)x VA

onde:

TA = Taxa de Administragao variavel, calculada todo dia utiu

Tx =1,10% ao ano;

VA = (i) o vator de mercado do Fundo, calculado com base na m6dia di{ria da cotagio de fechamento

das Cotas de emissio do Fundo no m6s anterior ao do pagamento da remuneragio, caso referidas

Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse periodo, indice de mercado, conforme definido

na regutamentagio aptic6vet aos fundos de investimento em indices de mercado, cuia metodotogia

preveja crit6rios de inctusio que considerem a tiquidez das Cotas e crit6rios de ponderagSo que

considerem o votume financeiro das Cotas emitidas peto Fundo, como, por exempto, o indice de

Fundos de lnvestimentos lmobitiirios divutgado peta BM&BOVSESPA (lFlX); ou (ii) o vator contiibil do

patrim6nio tiquido do Fundo no rjttimo dia anterior, nos demais casos.

1 1.2. A Administradora pode estabetecer que parcelas da Taxa de Administra9ao seja paga diretamente peto

Fundo aos prestadores de servigos contratados, incluindo a Gestora.

1 1.3. Os demais prestadores de servigo do Fundo, inctuindo, mas nao se limitando a, o auditor independente,

o Custodiante e consuttor de servigos especializados, receberio, peta prestatao dos servigos ao Fundo, a

remuneraqio que for estabelecida nos seus respectivos contratos de prestagao de serviqos cetebrados com o

Fundo, constituindo a remuneragSo dos referidos prestadores de servigos como encargo do Fundo e, portanto,

nao estando inctusas na Taxa de Administraqao.

CAP1TULO XII

DA SUBST|TUtqAO, REN0NCIA E DESCREDENCIAMENTO DA ADMINISTRADORA E DA GESToRA

12.1. A Administradora e a Gestora deverao ser substituidas nas hip6teses de renrlncia ou destituigao por

deliberagio da Assembleia GeraI de Cotistas.

12.1 .1 . Na hip6tese de renincia da Administradora ou da Gestora, a Administradora fica obrigada a:

a) convocar imediatamente a Assembteia Gerat de Cotistas para eteger o respectivo substituto

ou detiberar a tiquidagao do Fundo, a quat dever6 ser efetuada peta Administradora, ainda que ap6s

a ren0ncia desta; e

b) permanecer no exercicio de suas fung6es at6 ser averbada, no cart6rio de registro de im6veis,

nas matriculas referentes aos bens im6veis e direitos integrantes do patrim6nio do Fundo, a ata da

Assembteia GeraI de Cotistas que eteger o substituto e sucessor na propriedade fiduci6ria desses bens

e direitos, devidamente aprovada peta CVM e registrada em Cart6rio de Titutos e Documentos.

1 2,1 .2. t facuttado aos Cotistas que detenham ao menos 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas a convocacao

da Asembleia Gerat de Cotistas, caso a Administradora n5o convoque a Assembleia Geral de que trata o item
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acima, no prazo de 10 (dez) dias contados da rentncia.

12.2. No caso de tiquidagao extrajudicial da Administradora, cabera ao liquidante designado pelo Banco

Central do Brasil, sem prejuizo do disposto no artigo 37 da lnstrugao CYM 472, convocar a Assembteia Geral

de Cotistas, no prazo de 5 (cinco) Dias 0teis, contados da data de pubticaqio no Di6rio Oficiat da Uniao, do

ato que decretar a tiquidagao extrajudicial, a fim de deliberar sobre a eleiqao da nova Administradora e a

tiquidaqao ou nao do Fundo.

12.2.1 . 5e a Assembteia Gerat de Cotistas neo eteger nova Administradora no prazo de 30 (trinta) Dias Uteis,

contados da data de pubticaeao no Diiirio Oficiat da Uniio do ato que decretar a tiquidaqio extraiudicial da

Administradora, o Banco Central do Brasil nomeari uma nova instituigao para processar a tiquidaqio do Fundo.

12.3. Caso a Administradora renuncie is suas fung6es ou entre em processo de liquidagio judicial ou

extrajudicial, correrao por sua conta os emotumentos e demais despesas retativas a transfer6ncia, ao seu

sucessor, da propriedade fiduci6ria dos bens im6veis e direitos integrantes do patrim6nio do Fundo.

1 2.3.1 . No caso de destituigao da Administradora e/ou da Gestora: (a) os vatores devidos a tituto de Taxa de

Administragao serao pagos pro rota temporis ate a data de seu efetivo destigamento e nao lhe serao devidos

quaisquer valores adicionais ap6s tat data; e (b) o Fundo arcari isoladamente com os emolumentos e demais

despesas retativas as transfer6ncias, i sua respectiva sucessora, da propriedade fiduciiiria dos bens im6veis

e direitos integrantes do patrim6nio do Fundo.

12.4. Na hip6tese de descredenciamento da Administradora ou da Gestora para o exercicio da atividade de

administragao de carteira, por decisio da CVM, ficarii a Administradora obrigada a convocar imediatamente

a Assembteia Gerat de Cotistas para eteger o respectivo substituto, a se realizar no prazo de at6 15 (quinze)

dias, sendo tamb6m facuttado aos Cotistas que detenham ao menos 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas

ou ir cvM, nos casos de descredenciamento, a convocagao da Assembteia Geral de cotistas.

12.4.1. No caso de descredenciamento da Administradora, a CVM dever6 nomear administrador temporirio

at6 a eleilao de nova administragio.

12.4.2. No caso de descredenciamento da Gestora, a Administradora exercer6 temporariamente as fung6es

da Gestora at6 a eteigao do respect'ivo substituto.

CAPITULO X‖ l

DA ASSEMBLE:A GERAL DE COTiSTAS

13.1.Compete prlvativamenteな assembleia geral de Cotistas(“ Assembleia Ceral'')detiberar sobre:

a) demonstrag6esfinanceirasapresentadaspetaAdministradora;

b)    atteracao dO Regutamento do Fundo,ressatvado o disposto na Ctiusuta 13.2 abaixo;

c) destituigao ou substituiqao da Administradora, bem como a escotha de sua substituta;

\ 2.



d)

e)

懇
C,plal

a emiss5o de novas Cotas,satvo na hip6tese prevista na Ctiusuta 4.1l acima;

fusaO,incOrpOracao,cisio e transformacう o do Fundo;

f) dissotugao e tiquidagao do Fundo, quando nio prevista e disciptinada no presente

Regu[amento;

C) eteitao e destituigao dos Representantes dos Cotistas, bem como fixaqao de sua remuneragio,

se houver, e aprovagio do vator mdximo das despesas que poderao ser incorridas no exercicio de sua

atividade;

h)    alteracう o do prazo de duracio do Fundo;

1)     aprOVacio dos atos que configurem potenciat conftito de interesses nos termos dos artigos 31‐

A,S2°,34e35,IX,da lnstrucao cvM 472;

j)   atteracaO dO mercado em que as Cotas s5o admijdasき negociacう o;e

k) atteragao da forma de cobranga e aumento da Taxa de Administraqao, ressatvados os casos

previstos na regutamenta9ao em vigor.

13.1.1. A Assembteia Gerat de Cotistas que examinar e detiberar sobre as mat6rias previstas no inciso (a) da

Ctdusuta 13.1 devera ser reatizada, anualmente, ate 120 (cento e vinte) dias ap6s o t6rmino do exercicio

socia[.

13.1.2. Todas as Cotas terao direito de voto na Assembteia Geral de Cotistas, devendo o Cotista exercer o

direito de voto no interesse do Fundo.

1 3.1 .3. Nao podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas: (a) a Administradora e a Gestora; (b) os s6cios,

diretores e funciondrios da Administradora e da Gestora; (c) empresas tigadas ir Administradora e A Gestora,

seus s6cios, diretores e funcionarios; (d) os prestadores de servigos do Fundo, seus s6cios, diretores e

funcionirios; (e) o Cotista, na hip6tese de detiberaqao retativa a laudos de avatia9ao de bens de sua

propriedade que concorram para a formagao do patrim6nio do Fundo, se aplic6vet; e (f) o Cotista cujo

interesse seja conftitante com o do Fundo.

13.1.4. Nao se aptica a vedagio acima quando: (i) os [Inicos Cotistas do Fundo forem as Pessoas mencionadas

nos itens (a) a (f); (ii) houver aquiesc6ncia expressa da maioria dos demais Cotistas presentes, manifestada

na pr6pria Assembteia Geral de Cotistas, ou em instrumento de procuraqio que se refira especificamente il

Assembleia Gerat de Cotistas em que se dard a permissao de voto; ou (iii) todos os subscritores de cotas forem

cond6minos de bem com que concorreram para a integratizaEao de cotas, podendo aprovar o taudo, sem

prejuizo da responsabitidade de que trata o Pardgrafo 6'do artigo 8" da Lei n" 6.4M, de 1976, conforme o

Parigrafo 2o do artigo 12 da lnstruqao CVM 472.

六
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13,2. O Regutamento do Fundo podera ser alterado independentemente de Assembleia Geral de Cotistas, ou

de consulta aos Cotistas, sempre que tat alteragao decorra, exctusivamente, da necessidade de atender

exig6ncias expressas da CVM, de adequagio a normas legais ou regutamentares, ou ainda em virtude da

atuatizaeao dos dados cadastrais (tais como atteragao na razao sociat, enderego e telefone) da Administradora

ou quatquer outro prestador de servigos identificados neste Regutamento, quando a decisao a respeito dessa

substituiEao couber exctusivamente a Administradora, devendo ser providenc'iada, no prazo de 30 (trinta)

dias, a indispens6vel comunicaeao aos Cotistas.

13.3. Compete a Administradora convocar a Assembteia Geral de Cotistas.

13.3.1. A Assembteia Gerat de Cotistas tamb6m pode ser convocada diretamente por Cotistas que detenham,

no minimo 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas ou pelo Representante dos Cotistas, observado o disposto

no presente Regulamento.

13.3.2. A convocaqao da Assembteia Geral de Cotistas deve ser feita por carta, correio eletr6nico ou

tetegrama encaminhada a cada Cotista.

13.4. A convocagao e instatagao de Assembteias Gerais de Cotistas observarao, no que couber e desde que

nao contrariar as disposig6es das normas especificas apticaveis ao Fundo, o disposto nas regras gerais sobre

fundos de investimento.

13.5. A primeira convocagao das Assembteias Gerais deverd ocorrer:

ａ

　

ｅ

com, no minimo, 30 (trinta) dias de anteced6ncia no caso das Assembteias Gerais ordinarias;

com, no minimo, 15 (quinze) dias de antecedancia no caso das Assembteias Geraisb)

Extraordinarias.

13.5.1. Da convocagao constarao, obrigatoriamente, dia hora e [oca[ em que sere realizada a Assembteia

Gerat de Cotistas, bem como a ordem do dia.

13.5.2. O aviso de convocagao deve indicar o tocal onde o Cotista pode examinar os documentos pertinentes

i proposta a ser submetida i apreciaqio da Assembleia Geral de cotistas.

13.6. por ocasiio da Assembteia Gerat Ordiniria, os titutares de, no minimo, 3% (tr6s por cento) das Cotas

emitidas ou os Representantes dos Cotistas podem soticitar, Por meio de requerimento escrito encaminhado

i Administradora, a inctusao de mat6rias na ordem do dia da Assembteia Gerat, que passard a ser Ordiniria e

Extraordineria.

13.6.1. O pedido acima deve vir acompanhado de eventuais documentos necessirios ao exercicio do direito

de voto e deve ser encaminhado em at6 10 (dez) dias contados da data de convocaqio da Assembteia Geral

Ordindria. n

".'-' - t *
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13.6.2.O percentuat referido acima deveri ser calcutado com base nas participa96es constantes do registro

de Cotistas na data de convocacio da Assembleia Ceral

13.7.A presenca da totatidade de Cotistas supre a fatta de convocacao.

13.8.As detiberacOes da Assembleia Geral de Cotistas serao regiStradas em ata lavrada em tivro pr6pno.

13.9.Nos termos do artigo 21 da lnstrucao CVM 472,as deliberac5es da Assembleia Ceral de Cotistas poderう o

ser tomadas, independentemente de convocacao, mediante processo de consulta, formalizada po「 carta,

correio etetr6nico,voto pOr escrlto ou tetegrama dingidO peta Administradora aos Cotistas,para resposta no

prazo de 10(dez)dias,devendo constar da consutta todos os etementos informativos necessinos ao exercfcio

de voto,observadas as formatidades previstas nos ArtigOs 19, 19-A e 41,incisos:el:,da lnstrucao cvM 472.

13.9.1.A respOsta dos Cotistasさ consulta sera realizada mediante o envlo,peto Cotistaさ Administradora,de

carta,correio eletronico ou tetegrama formalizando o seu respectivo voto

13.9.2.Os Cotistas que nao se manifestarem no prazo estabetecido acima serio considerados como ausentes

para flns do qu6rum na Assembleia Ceral de Cotistas

13.9.3.Caso algum Cotista deseje atterar o enderefo para recebimento de quaisquer avisos,deveri notiflcar

a Administradora por carta,correio etetronico ou telegrama,em qualquer dos Casos,com comprovante de

entrega.

13.10。  A Assembleia Ceral de COtistas se instatari com a presenca de qualquer n6mero de Cotistas,

respeitados os qu6runs de aprovacう o.

13.11.As detibera96es das Assembleias Cerais de Cotistas regularmente convocadas e instatadas ou atrav6s

de consutta, serう o tomadas por maiona de votOs dos Cotistas presentes, nao se cOmputando os votos em

branco,ressalvadas as hip6teses de qu6rum especial previstas na Ct`usuta 13.12 abaixo.

13.12.As mat`rias previstas nos incisos fb),(C),(e),(f),(1)e(k)da Ctiusula 13.l deste Regulamento

dependem da aprovasio por maiona de vOtOs dos COtistas presentes,desde que representem:

a) 25% (vinte e cinco por cento), no minimo, das cotas emitidas, caso o Fundo tenha mais do

que 100 (cem) cotistas; ou

b) metade, no minimo, das Cotas emitidas, caso o Fundo tenha at6 100 (cem) Cotistas'

13.12.1. Os percentuais referidos acima deverao ser determinados com base no nimero de Cotistas do Fundo

indicados no registro de Cotistas na data de convocagao da Assembteia, cabendo i Administradora informar

no editat de convocagao quat seri o percentual apticivel nas Assembleias que tratem das mat6rias sujeitas e

detiberageo por qu6rum qualificado.

13.13.A Assemblda Geral dos Cotistas podeM nomear a(3(ttts)repreSentantes,para exercer as funpes

ゝ
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de fiscatizagao dos investimentos do Fundo, em defesa dos direitos e interesses dos Cotistas ("ReDresentantes

dos cotistas" ).

13.1 3.1 . A eteiqio dos Representantes dos Cotistas pode ser aprovada peta maioria dos Cotistas presentes,

desde que representem, no minimo:

a) 3% (tres por cento) do totat de Cotas emitidas, caso o Fundo tenha mais de 100 (cem) Cotistas;

ou

b) 5% (cinco por cento) do totat de Cotas emitidas, caso o Fundo tenha at6 100 (cem) Cotistas.

13.13.2. Os Representantes dos Cotistas eventualmente eteitos terao prazo de mandato unificado de 1 (um)

ano, a se encerrar na Assembteia Gerat de cotistas que detiberar sobre a aprovagao das demonstragoes

financeiras do Fundo, permitida a reeteigao.

13.13.3. Os deveres e responsabitidades dos Representantes dos Cotistas estao descritos na Se9ao lV do

Capitulo v da lnstrugao CVM 471.

13.14. Somente poderao votar na Assembleia Gerat os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da

convocagio da Assembteia Geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legatmente

constituidos hi menos de 1 (um) ano.

1 3,I 5. Os Cotistas tamb6m poderao votar por meio de comunicagao escrita ou etetr6nica, desde que recebida

peta Administradora antes do inicio da Asembteia Gerat de Cotistas e observado o disposto neste

Regulamento.

13.16. O pedido de procuragio, encaminhado pela Administradora mediante correspond6ncia, fisica ou

eletr6nica, ou an0ncio pubticado, deverd satisfazer aos seguintes requisitos:

a) conter todos os etementos informativos necessirios ao exercicio do voto pedido;

b) facultar que o Cotista exerqa o voto contrario; proposta, por meio da mesma procuraqao; e

c) ser dirigido a todos os Cotistas.

13.16.1. E facuttado a Cotistas que detenham, isolada ou conjuntamente, 0,5% (meio por cento) ou mais do

totat de Cotas emitidas, soticitar i Administradora o envio de pedido de procuragio aos demais Cotistas,

desde que sejam obedecidos os requisitos do inciso (a) acima.

13.16.2. A Administradora do Fundo que receber a solicitagao acima deveri mandar, em nome do Cotista

soticitante, o pedido de procuragSo, conforme conteido e nos termos determinados peto Cotista soticitante,

em at6 5 (cinco) Dias Uteis da soticitagao.

13.16.3. O pedido dever6 ser acompanhado de:
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a) reconhecimento da firma do signatario do pedido; e

b) c6pia dos documentos que comprovem que o signat{rio tem poderes para representar os

Cotistas soticitantes, quando o pedido for assinado por representantes.

1 3.16.4. A Administradora nio poderi:

exigir quaisquer outras justificativas para o pedido;

cobrar peto fornecimento da retagio de Cotistas; e

c) condicionar o deferimento do pedido ao cumprimento de quaisquer formalidades ou i
apresentagao de quaisquer documentos nao previstos acima.

13.16.5. Os custos incorridos com o envio do pedido de procuratao peta Administradora serio arcados pelo

Fundo.

CAPiTULO XrV

DOS CONFLITOS DE INTERESSE

14.1. Os atos que caracterizem conftito de interesses entre o Fundo e a Administradora, a Gestora ou o

consuttor especiatizado, conforme apticiivet, dependem de aprovagio pr6via, especifica e informada da

Assembteia Gerat de Cotistas, nos termos do artigo 34 da lnstruqao CYM 47?.,

14.2. As seguintes hip6teses sao exemplos de situa9ao de conflito de interesses:

a)

b)

a) a aquisigao, tocag6o, arrendamento ou exptora9ao do direito de superficie, pelo Fundo, de

im6vet de propriedade da Administradora, da Gestora, do consuttor especiatizado, conforme

apticiivet, ou de pessoas a eles ligadas;

b) a atienaqio, locaqao ou arrendamento ou exptoragio do direito de superficie de im6vel

integrante do patrim6nio do Fundo tendo como contraparte a Administradora, a Gestora, o consultor

especializado, conforme apticivet, ou pessoas a eles ligadas;

c) a aquisiqao, pelo Fundo, de im6vet de propriedade de devedores da Administradora, da

Gestora ou do consultor especiatizado, conforme apticivet, uma vez caracterizada a inadimplancia

do devedor;

d) a contrata9ao, peto Fundo, de pessoas tigadas i Administradora ou e Gestora para presta9ao

dos servigos referidos na Ctiusuta 6.2 deste Regulamento, exceto o de primeira distribuigao de Cotas

do Fundo; e

θ/
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e) a aquisigao, peto Fundo, de vatores mobitiarios de emissio da Administradora, da Gestora, do

consuttor especiatizado, conforme apticivet, ou pessoas a etes ligadas, ainda que para as finalidades

mencionadas no parigrafo rlnico do Art. ,16 da lnstrugao CVM 472.

1 4.3. Consideram-se pessoas ligadas:

a) a sociedade controtadora ou sob controle da Administradora, da Gestora, do consuttor

especiatizado, de seus administradores e acionistas, conforme o caso;

b) a sociedade cujos administradores, no todo ou em parte, sejam os mesmos da Administradora,

da Gestora ou do consultor especiatizado, conforme aptic6vet, com exce9ao dos cargos exercidos em

orgios cotegiados previstos no estatuto ou regimento interno da Administradora, da Gestora ou do

consuttor especializado, desde que seus titutares nio exergam fungoes executivas, ouvida

previamente a CVM; e

c) parentes at6 segundo grau das pessoas naturais referidas nos incisos acima.

14.4. Nao configura situaceo de conftito a aquisigao, peto Fundo, de im6ve[ de propriedade do empreendedor,

desde que nao seja pessoa tigada a Administradora, il Gestora ou ao consuttor especializado, conforme

apticivet.

CAP:TULO W

DO EXERC:C:O SOCIAL

15.1.O exercicio social do Fundo teri duracao de l(um)ano,COm infcio em l° de julho de cada ano e tёrmino

em 30 de junho do ano seguinte.

CAPiTULO XVI

DA DISSOLU9AO E LIQUIDA9AO DO FUNDO

16.1. Cabere i Assembteia Gerat de Cotista detiberar afirmativamente peta dissolueao ou tiquidaqao do

Fundo, determinar a forma de sua tiquidaqao, podendo, ainda, autorizar que, antes do t6rmino da tiquidaeao

e depois de quitadas todas as obrigaq6es, se fagam rateios entre os Cotistas dos recursos apurados no curso

da tiquidaqao, em prazo a ser definido peta referida Assembteia Geral de Cotista, na proporqio em que os

Ativos do Fundo forem sendo liquidados.

16.1 .1 . Os Cotistas participarao dos rateios autorizados e de todo e quatquer outro pagamento feito por conta

da tiquidagao do Fundo na proporgeo de suas respectivas participag6es no patrim6nio do Fundo quando

detiberada a sua dissotuqio/tiquidagao.

16.1,2. A tiquidagao do Fundo sera feita, necess6ria e obrigatoriamente, pela Administradora e peta Gestora,

sendo vedado i Assembteia Gerat de Cotistas detiberar peta transferencia dessa atribuiqao parajuem quer

ψ
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que seja.

16.1.3. A tiquidaeao do patrim6nio do Fundo sera realizada de acordo com as respectivas caracterfsticas

com o mercado em que sejam negociados.

16.1 .4. A tiquidaeao do Fundo seri realizada por meio das seguintes formas:

a) venda, por meio de transag6es privadas, dos Ativos que compoem a carteira do Fundo que

nao sejam negociiveis em botsa de vatores ou mercado de balcao organizado;

b) venda, em bolsa de vatores ou mercado de batcio organizado, dos Ativos que comp6em a

carteira do Fundo que sejam negociadas em bolsa de valores ou mercado de batcio organizado; e

c) entrega de Ativos que comp6em o patrim6nio do Fundo, caso assim detiberado em Assembleia

Gerat de Cotistas convocada exclusivamente para esta finatidade.

16.2. Nas hip6teses de tiquidagio do Fundo, o auditor independente devera emitir retat6rio sobre a

demonstragao da movimenhgao do patrim6nio tiquido, compreendendo o periodo entre a data da rlttima

demonstragao financeira auditada e a data da efetiva liquidaqao do Fundo.

16.2,1 . Deveri constar das notas expticativas es demonstragdes financeiras do Fundo, anitise quanto a terem

os vatores dos resgates sido ou nio efetuados em condig6es equitativas e de acordo com a regulamentaqao

pertinente, bem como quanto i exist6ncia ou nao de d6bitos, cr6ditos, ativos ou passivos nao contabitizados.

16.3. Liquidado o Fundo, os Cotistas passarao a ser os inicos responsdveis petos processos iudiciais e

administrativos do Fundo, eximindo a Administradora, a Gestora e quaisquer outros prestadores de servigo do

Fundo de quatquer responsabitidade ou 6nus, exceto em caso de comprovado doto ou cutpa destes.

16.3.1. Nas hip6teses de tiquidaCao ou dissolugio do Fundo, renincia ou substituigao da Administradora, os

Cotistas comprometem-se a providenciar imediatamente a respectiva substituigeo processuaI nos eventuais

processos iudiciais e administrativos de que o Fundo seja parte, de forma a excluir a Administradora e/ou a

Gestora do respectivo processo.

16.3.2. Os vatores provisionados em retagao aos processos judiciais ou administrativos de que o Fundo 6 parte

nao serao objeto de partitha por ocasiao da tiquidagio ou dissotuqao, at6 que a substituicao processual nos

respectivos processos judiciais ou administrativos seja efetivada, deixando a Administradora e/ou a Gestora

de figurar como parte dos processos.

16.4. A Administradora e a Gestora, em hip6tese atguma, ap6s a partitha, substituigao ou rentncia, serio

responsiveis por qualquer depreciagao dos Ativos ou por eventuais prejuizos verificados no processo de

tiquidagao do Fundo, exceto em caso de comprovado dolo ou culpa.

16.5. Ap6s a partitha dos Ativos, a Administradora deveri promover o cancetamento do

mediante o encaminhamento i CVM da seguinte documentagao:

分
し//

registro do Fundo,
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l- no prazo de 15 (quinze) dias:

a) o termo de encerramento firmado pela Administradora, em caso de pagamento integral aos

Cotistas, ou a ata da Assembleia Geral de Cotistas que tenha detiberado a tiquidagao do Fundo,

quando for o caso; e

b) o comprovante da entrada do pedido de baixa de registro no CNPJ.

l- no prazo de 90 (quinze) dias: demonstraeao de movimentaEio de patrim6nio do Fundo,

acompanhada do parecer do auditor independente

CAPiTULO XVII

DO TRATA AENTO TRIBUTARIO

1 7.1 . Nos termos do artigo 'l 5, inciso )fi|1, da lnstrugao CVM 472, a Administradora compromete-se a informar,

mediante a publicagio de fato retevante, quatquer evento que acarrete a atteraEao no tratamento tributario

apticavet ao Fundo e/ou aos seus Cotistas, incluindo, mas nao se [imitando, as seguintes hip6teses: (i)caso a

quantidade de Cotistas do Fundo se torne inferior a 50 (cinquenta); e (ii) caso as Cotas deixem de ser

negociadas em mercado de botsa ou de batcio organizado.

17.1,1. A versao integral da potitica de divutgagio de fato retevante adotada pelo Fundo poder6 ser

consultada pelos Cotistas no enderego etetrdnico da Administradora: www.cmcapitalmarkets.com.br.

17.1.2. Nao haver6 restrigoes quanto ao timite m6ximo de propriedade de Cotas do Fundo por um inico

investidor, ficando ressatvado que (i) se o Fundo apticar recursos em im6veis que tenha como incorporador,

construtor ou s6cio, Cotista que possua, isoladamente ou em conjunto, com pessoa a ete ligada percentuat

de 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas do Fundo passari a sujeitar-se A tributagao apticavet is pessoas

juridicas, e (ii) o Cotista pessoa fisica que se tornar titutar de cotas que representem 10% (dez por cento) ou

mais da totatidade das Cotas emitidas peto Fundo ou Cotas que lhe deem o direito ao recebimento de

rendimento superiores a 10% (dez por cento) n5o estar6 isento do lmposto de Renda.

17.1.3. Nao h6 nenhuma garantia ou controte efetivo por parte da Administradora, no sentido de se manter

o tratamento tribut6rio do Fundo com as caracteristicas previstas neste Regulamento, nem quanto ao

tratamento tributario conferido aos seus Cotistas para fins da nio incid6ncia do lmposto de Renda retido na

fonte e na dectaragao de ajuste anuat das pessoas fisicas com retagao aos rendimentos distribuidos peto Fundo

ao Cotista pessoa fisica.

GAPiTULO XVil

DAS DTSPOS|qoES FTNATS

18.1. Para fins deste Regulamento, dia rirtit sere quatquer dia exceto (i) s6bados, domingos
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nacionais, no Estado ou na Cidade de Sao Pauto; e (ii) aquetes sem expediente na BM&BOVSE5PA ('Dia Utit").

18.2. Os encargos do Fundo estao descritos no Art. 47 da lnstruqao CYM 477.

18.3. O presente Reguiamento 6 elaborado com base na lnstrugao CVll472 e demais normativos que disp6em

sobre a constituigao, o funcionamento e a administraqio dos fundos de investimento imobiti6rio.

18.4. As informagoes peri6dicas e eventuais sobre o Fundo devem ser prestadas peta Administradora aos

Cotistas na forma e periodicidade descritas no Capituto Vll da lnstrugio CVll 472, podendo ser remetidas aos

Cotistas por meio etetr6nico ou disponibi[izados por meio de canais etetr6nicos.

18.5, Para fins do disposto neste Regutamento e na regutamentagao em vigor, considera-se o correio

etetr6nico uma forma de correspond6ncia vitida entre a Administradora e os Cotistas, inctusive para

convocaCao de Assembteia GeraI de Cotistas e procedimentos de consutta format.

'18.6. As Partes etegem o Foro da Comarca de Sao Paulo, Estado de Sio Paulo, para quatquer agio ou

procedimento para dirimir quatquer drirvida ou controv6rsia retacionada ou oriunda do presente Regulamento.

Sうo Pauto(SP),21 de outub「 o de 2019
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Anexo ao Regulamento do

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

("Fundo")

Suplemento da Primeira EmissSo de Cotas do Fundo

Suplemento ao Regulamento do Fundo ("Suotemento"), referente a Primeira Emissao de Cotas, reatizada nos

termos do Regutamento do Fundo, a qual contari com as seguintes caracteristicas:

a)

b)

C)

d)

e)

Data de detiberacう o da Pnmeira EmissaO:[.]

Quantidade de Cotas:2500.000(doiS mithOes e quinhentas mil)Cotas.

Ctasse(s)de COtas:ctasse 6nica

Quantidade de Sё nes:s`ne 6nica

Valor Nominal Unitino das cOtas na data de emissa。 :RS 100,00(cem)reaiS

f)    Val。「tOtal da Pdmeira Emissio,na data de emissao:R5250.000.000,00(duZentos e cinquenta mith5es

de reais)

g)  Va10r minimo a ser subscnto nO ambito da P● melra Emissう o(sob pena de cancetamento da

distnbuicaO卜 RS 40 1XX3 000,∞ (quarenta mith6es de reais)

h)  Va10r mfnimo de invesjmento inicial no Fundo porinvesudor RS 5.000,00(cinCO mit reais)

i)Cancetamento das Cotas: O Fundo admite a subscrigao parciat das cotas, respeitado o vator minimo de

subscrigio descrito acima, de forma que, na hip6tese de encerramento da oferta pibtica sem a cotocaqio

integraI das Cotas da Primeira Emisseo, a Administradora realizari o cancetamento das Cotas nao colocadas,

nos termos da regulamentageo em vigor.

j)   Reqime de distribuicao:MethOres Esforcos

k)    PraZO de distrlbuica。 : 6 (seis)meseS, COntado da data de divulga15o dO anincio de inlcio de

distrlbuicう o

t)COOrdenador Lfder da distribuicao:A Administradora.

m) Prazo de lnt∝rahzacao:A vista.

Preco de inteeratizacaO:R5100,KXl(cem reais),pOr cota,na Data da P● rneira lntegralizagio

Fo「ma de int(壇 ralizacao das cOtas:moeda corrente nacional.
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Taxa de lngresso:Nう o h6.

Amortizacao das cOtas:As Cotas da prlmeira EmissaO serao amortizadas a cnt`r10 da Cestora.

r) Lote Suptementar: Nos termos do artigo 24 da lnstrugao CVM 400, a Primeira EmissSo poderi ter um

acr6scimo em at6 15% (quinze por cento), ou seja, em at6 375.000 (trezentas e setenta e cinco mil) Cotas,

nas mesmas condig6es e no mesmo prego das Cotas ("Cotas do Lote Suptementar"), conforme opgao outorgada

peto Fundo ao coordenador lider da Primeira Emissao. As Cotas do Lote Suplementar serio destinadas a

atender um eventua[ excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Primeira Emissao.

s) Cotas Adicionais: Nos termos do artigo 14, pardgrafo 2o da lnstrugao Cvrtrt 400, a Primeira Emissao

podera ter um acr6scimo em at6 20% (vinte por cento), ou seja, em at6 500.000 (quinhentas mi[) Cotas, nas

mesmas condig6es e no mesmo prego das Cotas ("Cotas Adicionais"), a critdrio da Administradora. As Cotas

Adicionais serio destinadas a atender um eventuat excesso de demanda que venha a ser constatado no

decorrer da Primeira Emissao.

Os termos iniciados em letro moiisculo neste Suplemento terAo os mesmos significados a eles otribuidos no

Regulomento, exceto se de outra formo restor disposto nesfe Suplemento.

p)

q)


