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VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII 

CNPJ nº 31.547.855/0001-60 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO EM RELAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER 

REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2020 

 

Prezados Cotistas, 

 

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o 

nº 13.486.793/0001-42 (“Administrador”), na qualidade de administrador do VINCI INSTRUMENTOS 

FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ sob o nº 31.547.855/0001-60 

(“Fundo”), informa aos cotistas do Fundo que, conforme Edital de Convocação disponibilizado na presente data, 

foi convocada Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 10:00 horas do dia 09 de março de 2020, na 

Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi, São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), a fim de deliberar 

sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia:  

 

a) aprovação da alteração do item 3.1. do regulamento do Fundo (“Regulamento”), no que tange ao 

público alvo do Fundo, atualmente restrito a investidores profissionais, conforme definido nos termos 

da regulamentação aplicável, de forma a admitir a subscrição ou aquisição de cotas de emissão do 

Fundo por investidores em geral, incluindo pessoas naturais ou jurídicas, fundos de investimento, 

fundos de pensão, regimes próprios de previdência social, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil (“BACEN”), seguradoras, entidades de previdência complementar e de capitalização, 

bem como investidores não residentes que invistam no Brasil, segundo as normas aplicáveis, e que 

aceitem os riscos inerentes a tal investimento; 

 

b) uma vez aprovada a matéria constante do item “a” da ordem do dia acima, aprovação da alteração do 

item 6.6. do Regulamento, que atualmente isenta o Fundo de observar quaisquer limites de 

concentração por emissor ou por modalidade de ativos financeiros, tendo em vista que, atualmente, 

Fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, a fim de inserir a previsão de que, caso 

seja admitido o investimento em cotas de emissão do Fundo por investidores que não sejam 

investidores profissionais e, adicionalmente, caso o Fundo invista em valores mobiliários, observar-se-

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

gerais sobre fundos de investimento, aplicando-se as regras de desenquadramento e reenquadramento 

lá estabelecidas; 

 

c) aprovação da alteração do item 15.8.3. do Regulamento, que atualmente garante aos Cotistas do Fundo 

o direito de preferência na subscrição de novas cotas, a cada nova oferta de cotas realizada pelo Fundo, 
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de forma a garantir o direito de preferência aos Cotistas somente a partir da 3ª emissão de cotas do 

Fundo; 

 

d) aprovação da exclusão da possibilidade de integralização de cotas de emissão do Fundo em bens e 

direitos, com a consequente exclusão do item 15.15.2. e da parte final da redação do item 15.15., ambos 

do Regulamento; 

 

e) aprovação da distribuição primária das cotas da 2ª emissão do Fundo (“2ª Emissão”), em classe e série 

únicas, a ser realizada no Brasil, sob a coordenação de instituição integrante do sistema de distribuição 

de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), podendo contar com a participação de instituições 

financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários contratadas para participar da 

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

(“Instrução CVM nº 400/03”) e da Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada 

(“Instrução CVM nº 472/08”) e demais leis e regulamentações aplicáveis (“Oferta”), bem como seus 

principais termos e condições, incluindo: (a) o volume mínimo e máximo da Oferta, observado que a 

quantidade de cotas da 2ª Emissão poderá ser acrescida de um lote adicional, a ser emitido na forma 

prevista no parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM nº 400/03, equivalente a até 20% (vinte por 

cento) das cotas da 2ª Emissão inicialmente ofertadas; (b) a possibilidade de distribuição parcial das 

cotas da 2ª Emissão no âmbito da Oferta, em montante mínimo a ser definido na assembleia (“Montante 

Mínimo”), conforme recomendação do Administrador e do Gestor; (c) o preço de emissão das cotas da 

2ª Emissão ou o seu critério de determinação, observado o disposto no item 15.8.2. do Regulamento; 

(d) uma vez aprovada a matéria constante do item “c” da ordem do dia acima, a ausência da 

possibilidade de exercício do direito de preferência pelos atuais cotistas do Fundo; (e) o regime de 

colocação das cotas da 2ª Emissão no âmbito da Oferta; e (f) a destinação dos recursos da Oferta; 

 

f) aprovação da aquisição, pelo Fundo, na forma prevista no item 6.3.1. do Regulamento, 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 (conforme definição constante no item 1.1. do 

Regulamento) 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”) e/ou 

ao Administrador; 

 

g) autorização para o Gestor e representante do Fundo, votar favoravelmente às matérias abaixo indicadas 

no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária do Vinci Shopping Centers Fundo de Investimento 

Imobiliário - FII (“VISC FII”), a ser realizada no dia 13 de março de 2020, conforme edital de convocação 

disponibilizado em 18 de fevereiro de 2020, nos termos e para os fins do artigo 34 da Instrução CVM 
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nº 472/08, em razão da posição de conflito de interesses do Gestor, na qualidade de gestor do Fundo 

e do VISC FII: 

 

“ 

a. tendo em vista tratar-se de situação de potencial conflito de interesses, nos termos do art. 34 da 

Instrução CVM nº 472, a aquisição de até a totalidade das cotas de emissão do IPS PB – FUNDO 

DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ sob o nº 21.917.235/0001-12 (“FII IPS 

PB”), administrado pelo Administrador e gerido pela VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS 

LTDA., com sede na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, 5º andar, Leblon, na cidade do Rio de 

Janeiro, estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 13.838.015/0001.75 (“Gestor”), de modo 

que o Fundo venha a deter, indiretamente, a participação adicional de até: (i) 33% do Shopping 

Paralela, localizado na Cidade de Salvador, Bahia; (ii) 22,5% do West Shopping, localizado na Cidade 

do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro; (iii) 52,5% do Shopping Crystal, localizado na Cidade de Curitiba, 

Paraná; e (iv) 22,5% do Center Shopping Rio, localizado na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro; 

pelo montante equivalente a até R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), a ser reduzido 

(1) pelo montante correspondente ao saldo dos compromissos de venda e compra relacionados 

aos Shopping Paralela, West Shopping e Center Shopping Rio; e (2) pelo valor da taxa de pré-

pagamento devida na hipótese de pagamento antecipado das obrigações descritas no item 1, 

acima (“Preço”);  

 

b. alteração do item 15.7. do Regulamento do Fundo, de modo a aumentar o Capital Autorizado 

(conforme definido no Regulamento) dos atuais R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) para o 

montante de R$ 7.500.000.000,00 (sete bilhões e quinhentos milhões de reais); e 

 

c. autorização ao Administrador e ao Gestor para a prática de todos e quaisquer atos necessários à 

efetivação das matérias constantes da presente Ordem do Dia.” 

 

h) autorização ao Administrador, Gestor e ao Cogestor para a prática de todos e quaisquer atos 

necessários à efetivação das matérias constantes da ordem do dia. 

 

Proposta da Administração 

 

(i) Em relação à matéria que consta do item “a” da ordem do dia, tal deliberação tem por finalidade a 

alteração do público alvo do Fundo, atualmente restrito a investidores profissionais, forma a admitir a subscrição 

ou aquisição de cotas de emissão do Fundo por investidores em geral. 

 

Caso aprovada a matéria objeto do item “a” da ordem do dia, conforme acima, o item 3.1. do Regulamento 

passará a vigorar conforme a redação abaixo: 
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“3.1. As Cotas poderão ser subscritas ou adquiridas por investidores em geral, incluindo pessoas 

naturais ou jurídicas, fundos de investimento, fundos de pensão, regimes próprios de previdência social, 

entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN, seguradoras, entidades de previdência complementar e 

de capitalização, bem como investidores não residentes que invistam no Brasil segundo as normas 

aplicáveis e que aceitem os riscos inerentes a tal investimento.” 

 

(ii) Em relação à matéria que consta do item “b” da ordem do dia, caso aprovada a matéria do item “a” 

acima, tal deliberação tem por finalidade inserir a previsão de que caso o Fundo invista em valores mobiliários, 

observar-se-ão os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos nas 

regras gerais sobre fundos de investimento, aplicando-se as regras de desenquadramento e reenquadramento 

lá estabelecidas. 

 

Caso aprovada a matéria objeto do item “b” da ordem do dia, conforme acima, o item 6.6. passará a vigorar 

conforme a redação abaixo e, adicionalmente, serão incluídos no Regulamento os itens 6.6.1., 6.6.2. e 6.6.3. 

conforme as redações abaixo: 

 

“6.6. Caso o Fundo invista preponderantemente em valores mobiliários, deverão ser observados os 

limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos nas regras gerais 

sobre fundos de investimento, aplicando-se as regras de desenquadramento e reenquadramento lá 

estabelecidas, observadas adicionalmente as disposições constantes nos subitens abaixo, bem como as 

demais disposições aplicáveis nos termos das regras gerais sobre fundos de investimento. 

 

6.6.1. No caso de investimentos em CRI, quando instituído o patrimônio separado na forma 

da lei, nos termos das regras gerais sobre fundos de investimento, o Fundo poderá aplicar até 

10% (dez por cento) do seu patrimônio líquido por emissor, compreendendo-se como emissor 

o patrimônio separado em questão, não se aplicando nesta hipótese os limites de concentração 

por modalidade de ativos financeiros, nos termos do parágrafo sexto do artigo 45 da Instrução 

CVM nº 472/08. 

 

6.6.2. Caso o Fundo invista preponderantemente em valores mobiliários, e em atendimento 

ao disposto nas regras gerais sobre fundos de investimento, o Fundo não poderá deter mais de 

20% (vinte por cento) de seu patrimônio líquido em títulos ou valores mobiliários de emissão 

de empresas ligadas ao Administrador ou ao Gestor, sem prejuízo das demais disposições 

regulamentares e da aprovação em assembleia geral quando caracterizada situação de conflito 

de interesses, nos termos da regulamentação específica. 
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6.6.3. Caso o Fundo invista preponderantemente em valores mobiliários, e em atendimento 

ao disposto nas regras gerais sobre fundos de investimento, o Fundo poderá investir até 100% 

(cem por cento) do montante de seus recursos que possam ser investidos em cotas de fundos 

de investimento administrados pelo Administrador, pelo Gestor, pelo Cogestor ou empresa a 

eles ligada na forma permitida na regulamentação específica, observado que, caso esteja 

configurada uma situação de conflito de interesses, tal investimento dependerá de aprovação 

prévia, específica e informada em assembleia geral de Cotistas, nos termos do artigo 34 da 

Instrução CVM nº 472/08.” 

 

(iii) Em relação à matéria que consta no item “c” da ordem do dia, tal deliberação tem por finalidade a 

alteração do item 15.8.3. do Regulamento, de forma a garantir o direito de preferência aos cotistas somente a 

partir da 3ª emissão de cotas do Fundo, sendo que, no âmbito da 2ª Emissão os atuais cotistas do Fundo não 

terão qualquer direito de preferência ou prioridade na subscrição ou aquisição das cotas de referida 2ª Emissão. 

 

Caso aprovada a matéria objeto do item “c” da ordem do dia, conforme acima, o item 15.8.3. passará a vigorar 

conforme a redação abaixo: 

 

“15.8.3. No âmbito das emissões a serem realizadas os Cotistas terão o direito de preferência 

na subscrição de novas Cotas, na proporção de suas respectivas participações (com base na 

relação de Cotistas na data que for definida em assembleia geral que deliberar pela nova 

emissão ou, conforme o caso, na data base que for definida pelo Administrador, no ato que 

aprovar a nova emissão de Cotas, na hipótese do item 15.8 acima), respeitando-se os prazos 

operacionais previstos pela Central Depositária da B3 necessários ao exercício de tal direito de 

preferência, exceto no âmbito da 2ª emissão de Cotas do Fundo, em relação à qual os Cotistas 

não terão qualquer direito de preferência na subscrição ou aquisição das referidas Cotas.” 

 

(iv) Em relação à matéria que consta no item “d” da ordem do dia, tal deliberação tem por finalidade a 

exclusão da possibilidade de integralização de cotas de emissão do Fundo em bens e direitos. 

 

Caso aprovada a matéria objeto do item “d” da ordem do dia, conforme acima, o item 15.15. passará a vigorar 

conforme a redação abaixo: 

 

“15.15. As Cotas serão integralizadas em moeda corrente nacional, à vista, nos termos do Boletim de 

Subscrição ou em prazo determinado no compromisso de investimento, conforme aplicável.” 

 

(v) Em relação à matéria que consta no item “e”, tal deliberação tem por finalidade aprovar a realização da 

2ª Emissão e da Oferta, com as seguintes principais características: 
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a) Colocação e Procedimento de Distribuição: A Oferta consistirá na distribuição pública primária das 

cotas da 2ª Emissão (“Cotas”), no Brasil, sob a coordenação de instituição integrante do sistema de 

distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), sob o regime de melhores esforços de 

colocação (incluindo as Cotas Adicionais, conforme abaixo definidas, caso emitidas), podendo contar 

com a participação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores 

mobiliários contratadas para participar na Oferta (“Coordenadores Contratados”), bem como de 

instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto 

à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), convidadas a participar da Oferta pelo Coordenador Líder, 

exclusivamente, para efetuar esforços de colocação das Cotas junto aos investidores (“Corretoras 

Consorciadas” e, em conjunto com o Coordenador Líder e com os Coordenadores Contratados, 

“Instituições Participantes da Oferta”), nos termos da Instrução CVM nº 400/03, da Instrução CVM nº 

472/08 e demais leis e regulamentações aplicáveis, observado o plano de distribuição da Oferta 

descrito e detalhado nos documentos da Oferta; 

 

b) Registro para Distribuição e Negociação das Cotas: As Cotas serão registradas para (i) distribuição 

no mercado primário por meio do DDA – Sistema de Distribuição de Ativos (“DDA”), e (ii) negociação 

e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa, ambos administrados e 

operacionalizados pela B3, sendo a custódia das Cotas realizadas pela B3; 

 

c) Montante Total da Oferta: O valor total da emissão será de, inicialmente, até R$ 250.000.000,00 

(duzentos e cinquenta milhões de reais) (“Montante Total da Oferta”), podendo ser (i) aumentado em 

função da emissão, na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM nº 400/03, de 

um lote adicional equivalente a até 20% (vinte por cento) das cotas da 2ª Emissão inicialmente 

ofertadas (“Cotas Adicionais”); ou (ii) diminuído em virtude da Distribuição Parcial (conforme abaixo 

definida); 

 

d) Valor da Cota: O preço de emissão das Cotas será definido tendo como referência o valor patrimonial 

das cotas de emissão do Fundo, com base em data a ser definida nos respectivos documentos da 

Oferta, conforme previsto no artigo 15.8.2 do Regulamento (“Valor da Cota”); 

 

e) Série e Classe: Série e classe únicas; 

 

f) Distribuição Parcial e Montante Mínimo da Oferta: Será admitida a distribuição parcial das Cotas, 

desde que subscritas e integralizadas que perfaçam, no mínimo, o montante de R$ 50.000.000,00 

(cinquenta milhões de reais) (“Montante Mínimo da Oferta”), nos termos dos artigos 30 e 31 da 

Instrução da CVM nº 400/03 (“Distribuição Parcial”). As Cotas que não forem efetivamente subscritas 

e integralizadas durante o prazo de colocação da Oferta deverão ser canceladas. Caso o Montante 

Mínima da Oferta não seja atingido, a Oferta será cancelada, nos termos dos documentos da Oferta; 
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g) Taxa de Distribuição Primária: No âmbito da Oferta, será devida pelos investidores da Oferta 

quando da subscrição e integralização das Cotas, uma taxa de distribuição primária equivalente a um 

percentual fixo, a ser definida nos documentos da Oferta, sobre o Valor da Cota integralizado pelo 

investidor da Oferta, correspondente ao quociente entre (i) a soma dos custos da distribuição das 

Cotas, que inclui, entre outros, (a) comissão de coordenação e estruturação, (b) comissão de 

distribuição, (c) honorários de advogados externos, (d) taxa de registro e distribuição das Cotas na na 

CVM e na B3, (e) custos com registros em Cartório de Registro de Títulos e Documentos competente, 

se for o caso; (f) custos relacionados à apresentação a potenciais investidores (roadshow); e (ii) o 

Montante Total da Oferta (“Taxa de Distribuição Primária”), sendo certo que, caso, após a data de 

liquidação da Oferta, seja verificado que o valor total arrecadado com a Taxa de Distribuição Primária 

seja (1) insuficiente para cobrir os custos previstos acima, o Fundo deverá arcar com o valor 

remanescente; ou (2) superior ao montante necessário para cobrir os custos previstos no item “i” 

acima, o saldo remanescente arrecadado será destinado para o Fundo; 

 

h) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos provenientes da Emissão e da Oferta serão aplicados 

pelo Fundo, de acordo com a Política de Investimento estabelecida no Regulamento e conforme 

descrita nos documentos da Oferta; 

 

i) Direito de Preferência: Nos termos do item 15.8.3. do Regulamento, não é assegurado aos Cotistas 

qualquer direito de preferência na aquisição das Cotas da 2ª Emissão;  

 

j) Público Alvo da Oferta: As Cotas objeto da Oferta poderão ser subscritas por investidores 

institucionais e investidores não institucionais, conforme a serem definidos nos documentos da Oferta; 

 

k) Prazo da Oferta: Até 6 (seis) meses, contado da data de divulgação do anúncio de início da Oferta, 

ou até a data de divulgação do anúncio de encerramento da Oferta, o que ocorrer primeiro; e 

 

l) Demais Termos e Condições: Os demais termos e condições da 2ª Emissão e da Oferta serão 

descritos nos documentos da Oferta. 

 

(vi) Em relação à matéria que consta no item “f”, tal deliberação tem por finalidade aprovar a 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. 

 

(vii) Em relação à matéria que consta no item “g”, tal deliberação tem por finalidade autorizar o Gestor a 

votar favoravelmente, no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária do Vinci Real Estate Gestora de Recursos 

Ltda. (“VISC FII”) a ser realizada no dia 13 de março de 2020, à aquisição, pelo VISC FII, de até a totalidade das 
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cotas de emissão do IPS PB – Fundo de Investimento Imobiliário – FII, em razão da posição de conflito de 

interesses do Gestor, na qualidade de gestor do Fundo e do VISC FII. 

 

Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 

 

São Paulo, 21 de fevereiro de 2020. 

 

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


