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PROCURAÇÃO 

 

Por este instrumento particular de procuração, [NOME], [nacionalidade], [profissão], residente e domiciliado na 

Cidade de [•], Estado de [•], na [•], portador da Cédula de Identidade nº [•], expedida pela [•], e inscrito no 

CPF/ME nº [•]] / [RAZÃO SOCIAL], com sede na Cidade [•], Estado [•], na [•], inscrita no CNPJ/ME sob o nº [•], 

devidamente representada por seu[s] representante[s] legal[is] abaixo assinado[s] (“Outorgante”) nomeia e 

constitui, de forma irrevogável e irretratável, a [NOME DO OUTORGADO], [nacionalidade], [estado civil], 

[profissão], portador da cédula de identidade RG nº [•], expedida pelo [órgão emissor], e inscrito no Cadastro 

de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob o nº [•], residente e domiciliado na Cidade de [•], Estado de 

[•], na [endereço]] (“Outorgado”), como seu legítimo procurador, outorgando-lhe os poderes para, em nome da 

Outorgante, comparecer, participar e votar, conforme orientação de voto abaixo, na Assembleia Geral 

Extraordinária de Cotistas do VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO - FII (“Fundo” e “Assembleia de Conflito de Interesses”, respectivamente) que vier a ratificar as 

deliberações da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 09 de março de 2020, acerca da aquisição pelo 

Fundo, na forma prevista no regulamento do Fundo (“Regulamento”), de Ativos e de Ativos Financeiros de 

emissão ou cujas contrapartes sejam Pessoas Ligadas, 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 à BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.486.793/0001-42 (“Administrador”), por meio de 

recursos obtidos com a oferta das cotas da segunda emissão do Fundo, nos termos descritos 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”).  

 

Para fins de esclarecimento, tendo em vista que os Ativos e Ativos Financeiros a serem potencialmente 

adquiridos pelo Fundo, na forma prevista no item 6.3.1 do Regulamento, 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, podem ser emitidos ou conter 

como contrapartes Pessoas Ligadas ao Gestor, ao Cogestor e/ou ao Administrador, o Outorgante, neste ato, 

declara entender que a aquisição de Ativos ou de Ativos Financeiros pelo Fundo implicam em conflito de 

interesses entre o Fundo e o Gestor e/ou o Cogestor e/ou o Administrador, nos termos da regulamentação em 

vigor.  

 

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. 
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A presente procuração poderá ser revogada e cancelada pelo Outorgante a qualquer tempo, unilateralmente, 

até o momento de realização da Assembleia de Conflito de Interesses, mediante comunicação entregue ao 

Administrador em sua sede. 

 

Esta procuração será válida durante o período de 12 (doze) meses ou até a aprovação das matérias acima na 

Assembleia, o que ocorrer primeiro. 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano] 

 

_________________________________ 

[INVESTIDOR PESSOA FISICA]/[INVESTIDOR PESSOA JURÍDICA] 
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ORIENTAÇÃO DE VOTO  

 

Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Vinci Instrumentos Financeiros Fundo de Investimento 

Imobiliário – FII, que tratará da ratificação da aprovação da Aquisição de Ativos e de Ativos 

Financeiros que configurem Conflito de Interesses, previamente aprovados pela Assembleia Geral 

Extraordinária de Cotistas realizada em 09 de março de 2020 

 

1. Aprovação da aquisição pelo Fundo, de Ativos e de Ativos Financeiros, conforme definidos nos itens 

6.1 e 6.3 do Regulamento, respectivamente, 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 Regulamento e, consequentemente, 

autorização ao Administrador, ao Gestor e/ou ao Cogestor para a prática de todos e quaisquer atos necessários 

à sua efetivação. 

 

Favor     Contra     Abstenção 

      

 

 

 


