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MANUAL DE EXERCÍCIO DE VOTO PARA A ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO VINCI INSTRUMENTOS 

FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII QUE TRATARÁ DA RATIFICAÇÃO DE 

SITUAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES 

 

A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi, inscrita no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 13.486.793/0001-42, devidamente autorizada 

pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício profissional de administração fiduciária de 

carteiras de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 11.784, de 30 de junho de 2011, na 

qualidade de instituição administradora (“Administrador”) do VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO 

DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de 

condomínio fechado, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 31.547.855/0001-60 (“Fundo”), a VINCI REAL ESTATE 

GESTORA DE RECURSOS LTDA., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 

Bartolomeu Mitre, nº 336, 5º andar, Leblon, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.838.015/0001-75, devidamente 

habilitada para a administração de carteiras de fundos de investimento, conforme Ato Declaratório CVM nº 

11.974, de 17 de outubro de 2011, na qualidade de gestora do Fundo (“Gestor”), e a VINCI GESTORA DE 

RECURSOS LTDA., sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 

Bartolomeu Mitre nº 336, 5º andar, parte, Leblon, CEP 22440-032, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.077.576/0001-

73, devidamente habilitada para a administração de carteiras de fundos de investimento, conforme Ato 

Declaratório nº 10.796, de 30 de dezembro de 2009, na qualidade de cogestora do Fundo (“Cogestor”), 

contratadas pelo Administrador, em nome do Fundo, para prestação dos serviços de gestão da carteira de 

investimentos do Fundo, nos termos do artigo 31 da Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, 

conforme alterada (“Instrução CVM nº 472/08”), vêm, por meio do presente Manual de Exercício de Voto, 

oferecer orientação para exercício de voto em assembleia geral de cotistas a ser realizada nos termos do 

Capítulo XXII do regulamento do Fundo, aprovado por meio do “Instrumento Particular de Constituição do 

Jerez - Fundo de Investimento Imobiliário”, datado de 23 de agosto de 2018 e registrado no dia 23 de agosto 

de 2018, sob o nº 9.008.694, perante o 3º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, conforme alterado pela última vez em 09 de março de 2020, por meio da “Assembleia 

Geral Extraordinária de Cotistas”, realizada pelos cotistas do Fundo (“Cotistas”) em 09 de março de 2020, 

devidamente registrada perante o 3º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo sob o nº 9.045.462 em 10 de março de 2020 (“AGE da Oferta 09/03”), por meio da qual, 

dentre outras matérias, foi aprovada a segunda emissão de cotas do Fundo e a oferta pública de distribuição 

primária das cotas da referida segunda emissão (“Oferta” e “Regulamento”, respectivamente), convocada a fim 

de deliberar sobre a ratificação da aprovação da aquisição de ativos e de ativos financeiros que configurem 

conflito de interesses, na forma dos artigos 18, XII, e 34, caput, e §2º, da Instrução CVM nº 472/08, com as 

características abaixo descritas. 

 

Em 09 de março de 2020 foi realizada a AGE da Oferta 09/03, por meio da qual, Cotistas do Fundo 

representando 38,6610% (trinta e oito inteiros e seis mil, seiscentos e dez décimos de milésimos por cento) do 
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total das cotas emitidas com direito a voto, aprovaram a aquisição, pelo Fundo, na forma prevista no item 

6.3.1 do Regulamento, de Ativos e de Ativos Financeiros de emissão ou cujas contrapartes sejam Pessoas 

Ligadas, conforme definição constante do item 1.1 do Regulamento, ao Gestor, ao Cogestor e/ou ao 

Administrador, incluindo, mas não se limitando a cotas de fundos de investimento imobiliário administrados 

pelo Administrador e/ou geridos pelo Gestor ou pelo Cogestor, atuais ou futuros, tanto no mercado primário, 

quanto no mercado secundário, observados os limites de aplicação por emissor e por modalidade de Ativos 

Financeiros estabelecidos nas regras gerais sobre fundos de investimento e as atribuições previstas no item 

2.2 do Regulamento, caracterizando, desta forma, uma situação de conflito de interesses, nos termos da 

Instrução CVM nº 472/08. Neste sentido, a Assembleia terá como ordem do dia a ratificação da deliberação 

tomada na AGE da Oferta 09/03, acerca da aprovação da aquisição pelo Fundo de Ativos e de Ativos 

Financeiros, conforme definidos, respectivamente, nos itens 6.1 e 6.3 do Regulamento, de emissão ou cujas 

contrapartes sejam pessoas ligadas ao Gestor, ao Cogestor e/ou ao Administrador, incluindo, mas não se 

limitando a cotas de fundos de investimento imobiliário administrados pelo Administrador e/ou geridos pelo 

Gestor ou pelo Cogestor, atuais ou futuros, tanto no mercado primário, quanto no mercado secundário, 

observados os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos nas 

regras gerais sobre fundos de investimento e as atribuições previstas no Regulamento.  

 

Os termos aqui definidos deverão ter o mesmo significado a eles atribuídos no Prospecto Definitivo da Oferta 

Pública de Distribuição Primária de Cotas da 2ª (Segunda) Emissão do Vinci Instrumentos Financeiros Fundo 

de Investimento Imobiliário - FII (“Prospecto”). 

 

Convocação da Assembleia  

Conforme Edital de Convocação disponibilizado na presente data, foi convocada a Assembleia, a ser realizada 

às 10:00 horas do dia 22 de junho de 2020, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi, São Paulo, Estado 

de São Paulo (“Assembleia”).  

 

Ordem do dia a ser deliberada na Assembleia  

Aprovação da aquisição pelo Fundo, de Ativos e de Ativos Financeiros, conforme definidos nos itens 6.1 e 6.3 

do regulamento do Fundo, respectivamente, de emissão ou cujas contrapartes sejam Pessoas Ligadas, 

conforme definição constante do item 1.1 do regulamento do Fundo, à VINCI REAL ESTATE GESTORA DE 

RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.838.015/0001-75 (“Gestor”), à VINCI GESTORA DE 

RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.077.576/0001-73 (“Cogestor”) e/ou ao Administrador, 

incluindo, mas não se limitando a cotas de fundos de investimento imobiliário administrados pelo 

Administrador e/ou geridos pelo Gestor ou pelo Cogestor, atuais ou futuros, tanto no mercado primário, 

quanto no mercado secundário, observados os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos 

financeiros estabelecidos nas regras gerais sobre fundos de investimento e as atribuições previstas no 

regulamento do Fundo e, consequentemente, autorização ao Administrador, ao Gestor e/ou ao Cogestor para 

a prática de todos e quaisquer atos necessários à sua efetivação. 
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MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O REFERIDO CONFLITO DE INTERESSES E OS RISCOS A ELE 

RELACIONADOS ESTÃO DESCRITOS NA SEÇÃO “ASSEMBLEIA DE CONFLITO DE INTERESSES” E NO 

FATOR DE RISCO “RISCO DE CONFLITO DE INTERESSES” AMBOS PREVISTOS NO PROSPECTO, NAS 

PÁGINAS 131 E SEGUINTES, RESPECTIVAMENTE. 

 

Tendo em vista o acima disposto, a ratificação da deliberação tomada na AGE da Oferta 09/03 acerca da 

aquisição pelo Fundo de Ativos e de Ativos Financeiros de emissão ou cujas contrapartes sejam Pessoas 

Ligadas ao Gestor, ao Cogestor e/ou ao Administrador, dependerá de aprovação prévia da Assembleia. Dessa 

forma, caso a ratificação da deliberação tomada na AGE da Oferta 09/03 acerca da aquisição pelo Fundo de 

Ativos e de Ativos Financeiros de emissão ou cujas contrapartes sejam pessoas ligadas ao Gestor, ao Cogestor 

e/ou ao Administrador, a aquisição de Ativos e de Ativos Financeiros de emissão ou cujas contrapartes sejam 

Pessoas Ligadas ao Gestor, ao Cogestor e/ou ao Administrador não será realizada, o que poderá impactar 

negativamente a rentabilidade do Fundo caso o Fundo não encontre outro ativo disponível no mercado que 

possua características semelhantes às obtidas na negociação desses ativos. 

 

Quem poderá participar da Assembleia  

Conforme disposto no Regulamento, somente poderão votar na Assembleia inscritos no livro de registro de 

Cotistas na data da convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente 

constituídos há menos de um ano. 

 

Adicionalmente, não podem votar na Assembleia, exceto se forem os únicos cotistas do Fundo ou mediante 

aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas na própria assembleia ou em instrumento de procuração 

que se refira especificamente à assembleia em que se dará a permissão de voto (a) o Administrador, ou o 

Cogestor ou o Gestor; (b) os sócios, diretores e funcionários do Administrador, ou do Cogestor ou do Gestor; 

(c) empresas ligadas ao Administrador, ao Cogestor ou ao Gestor, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os 

prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de 

deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do 

patrimônio do Fundo; e (f) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo. 

 

Quóruns de instalação e deliberação 

Conforme previsto no item 24.13.7. do Regulamento, as deliberações relativas às matérias que envolvam 

conflito de interesses dependerão de aprovação de maioria dos votos. Neste sentido, caso o Fundo possua 

mais de 100 (cem) Cotistas, a concretização de referida aquisição dependerá de aprovação prévia dos Cotistas 

que representem, cumulativamente: (i) maioria simples das Cotas presentes na Assembleia; e (ii) no mínimo, 

25% (vinte e cinco por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo. 
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Como participar da Assembleia  

Os Cotistas poderão participar da Assembleia de três formas: (i) pessoalmente; (ii) por meio de outorga de 

procuração; ou (iii) por meio de encaminhamento de manifestação de voto, nos termos da cláusula 24.13.5 do 

Regulamento.  

 

Participação por Procuração  

Nos termos do Regulamento, os Cotistas poderão ser representados na Assembleia por seus representantes 

legais ou por procuradores legalmente constituídos há menos de um ano. 

 

Adicionalmente, encontra-se disponibilizada uma minuta de procuração específica que poderá ser celebrada, 

de forma facultativa, para a realização da Assembleia, na qual o Cotista poderá, caso deseje outorgar a 

respectiva procuração, optar por votar na matéria indicada acima (i) a favor da sua aprovação; (ii) em 

abstenção; ou (iii) de forma contrária à sua aprovação. Referida procuração não poderá ser outorgada para o 

Gestor ou para o Cogestor do Fundo ou parte a eles vinculada. 

 

Ainda, uma vez outorgada, a procuração acima mencionada poderá ser cancelada e revogada, unilateralmente 

até o momento da realização da Assembleia, mediante comunicação entregue ao Administrador em sua sede. 

 

Em que pese a disponibilização da procuração, o Administrador, o Cogestor e o Gestor destacam a 

importância da participação dos cotistas na Assembleia que deliberará sobre a ratificação da deliberação 

tomada na AGE da Oferta 09/03, acerca da aprovação da aquisição pelo Fundo de Ativos e de Ativos 

Financeiros de emissão ou cujas contrapartes sejam Pessoas Ligadas ao Gestor, ao Cogestor e/ou ao 

Administrador, tendo em vista que referida aquisição é considerada uma situação de conflito de interesses, 

nos termos do artigo 34, caput e §2º, c/c artigo 18, XII, ambos da Instrução CVM nº 472/08. 

 

Esclarecimentos Adicionais  

Para mais esclarecimentos sobre o presente Manual de Exercício de Voto e sobre a Assembleia, os Cotistas 

deverão entrar em contato com o Administrador, por meio do endereço abaixo: 

 

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A 

Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi 

CEP 01451-011, São Paulo - SP  

 

Adicionalmente, os documentos relativos à Assembleia estarão à disposição dos cotistas para análise nos 

seguintes endereços eletrônicos: 

 

Administrador:  

www.brltrust.com.br 

 

http://www.brltrust.com.br/
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Fundos.Net: 

http://www.cvm.gov.br (neste website acessar “Informações Sobre Regulados”, clicar em “Fundos de 

Investimento”, clicar em “Consulta a Informações de Fundos”, em seguida em “Fundos de Investimento 

Registrados”, buscar por “Vinci Instrumentos Financeiros Fundo De Investimento Imobiliário – FII”, clicar em 

“Fundos.NET”, e, então, localizar os documentos da assembleia) 

 

São Paulo, 05 de junho de 2020. 

http://www.cvm.gov.br/

