
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII 

CNPJ nº 31.547.855/0001-60 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS  

REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2020 

 

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 dias do mês de maio do ano de 2020, às 10:00 horas, na sede da 

instituição administradora do VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o 

nº 31.547.855/0001-60 (“Fundo”), a saber, BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.486.793/0001-42 (“Administrador”), localizada na Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi. 

 

II. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em virtude da presença de cotistas representando a 

totalidade das cotas de emissão do Fundo com direito a voto, em consonância com o item 24.4. do regulamento 

do Fundo. 

III. PRESENÇA: Assembleia validamente instalada, com a presença da totalidade de cotistas não vinculados 

à VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 13.838.015/0001-75, na 

qualidade de gestor do Fundo (“Gestor”), à VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 

11.077.576/0001-73, na qualidade de cogestor do Fundo (“Cogestor”) ou ao Administrador, por meio de 

manifestação eletrônica de votos, representando 100% (cem por cento) das cotas emitidas pelo Fundo. O 

Administrador esclareceu que o quórum de presença averiguado refere-se a cotistas com direito a voto, 

excluídos todos aqueles que sejam impedidos de exercer o direito de voto por qualquer motivo. 

 

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Daniela Bonifacio  Secretário: Sérgio Dias. 

 

V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a:  

 

(i) aprovação da retificação dos subitens “c” e “f” do item “v” das deliberações tomadas no âmbito da 

Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas realizada em 09 de março de 2020 e registrada perante o 

3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o 

nº 9.045.462, em 10 de março de 2020 (“AGC 09/03”), por meio da qual foi aprovada a distribuição 

primária das cotas da 2ª emissão do Fundo, em classe e série únicas, a ser realizada no Brasil, nos termos 

da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 

472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada e demais leis e regulamentações aplicáveis, bem 

como seus principais termos e condições, passando o “Montante Total da Oferta” de até 

R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) para até 1.247.791 (um milhão, duzentas e 

quarenta e sete mil, setecentas e noventa e uma) novas cotas e a “Distribuição Parcial e Montante 

Mínimo da Oferta” de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) para 207.966 (duzentas e sete mil, 



novecentas e sessenta e seis) novas cotas, com a consequente ratificação dos demais termos, condições 

e deliberações aprovados na AGC 09/03; e 

 

(ii) autorização ao Administrador, ao gestor do Fundo e ao cogestor do Fundo para a prática de todos e 

quaisquer atos necessários à efetivação das matérias constantes da presente ordem do dia. 

 

VI. DELIBERAÇÕES: Aberta a Assembleia, após esclarecimentos, deu-se início à discussão das matérias 

constantes da ordem do dia, sendo que os cotistas do Fundo, representando 100% (cem por cento) do total das 

cotas emitidas pelo Fundo, excluídos todos aqueles cotistas que sejam impedidos de exercer o direito de voto 

por qualquer motivo, aprovaram na íntegra, sem quaisquer restrições ou ressalvas, todas as deliberações 

previstas na Ordem do Dia, acima descritas, tendo sido dispensada a necessidade de nova descrição. 

 

VII. ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA, LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a ser 

tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, lida, e achada conforme e por todos assinada. 

 

São Paulo, 12 de maio de 2020. 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Daniela Bonifacio Sérgio Dias 

Presidente Secretário 

 

 

_________________________________________________________________ 

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

Administrador 
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