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LOFT II MAISON SÃO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

CNPJ nº 24.796.967/0001-90  

(“Fundo”) 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 

 

 

01. DATA, HORA, LOCAL:  

 

Às 16:00 horas do dia 8 de junho de 2020, na sede social da MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 

E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., situada nesta cidade, na Praia de Botafogo, nº 501 – salão 501, 

Torre Pão de Açúcar, Bloco I – Botafogo (“Administradora”). 

 

02. MESA:  

 

Presidente: Pedro Marcelo Luzardo  

Secretária: Camile Meirelles Lavinas Savi Ferreira 

 

03. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:  

 

Nos termos do Artigo 15.3.6 do regulamento do Fundo (“Regulamento”), a convocação foi 

dispensada, em razão da presença de todos os cotistas proprietários das cotas de emissão do 

Fundo (“Cotistas”), conforme a Lista de Presença anexa a esta Ata (Anexo I – Lista de Presença). 

Estiveram, igualmente presentes, os representantes legais da Administradora. 

 

04. ORDEM DO DIA: 

 

(i) Deliberar sobre a alteração do Regulamento para: 

 

(a) alterar o nome do Fundo de “Loft II Maison São Paulo Fundo de Investimento 

Imobiliário” para “Loft II Fundo de Investimento Imobiliário”; 

 

(b) estabelecer que o Fundo seja composto por 5 (cinco) diferentes classes de cotas, 

nos termos do artigo 55, inciso V, da Instrução CVM n.º 472, de 31 de outubro de 2008, 

conforme alterada (“Instrução CVM 472”), divididas da seguinte forma: (1) cotas de 

classe “A” (“Cotas A”); (2) cotas de classe “B” (“Cotas B”); (3) cotas de classe “C” (“Cotas 

C”); (4) cotas de classe “D” (“Cotas D”); e (5) cotas de classe “E” (“Cotas E” e, quando 

referidas em conjunto com as Cotas A, as Cotas B, as Cotas C e as Cotas D,  as “Cotas”); 
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bem como para descrever os respectivos direitos, obrigações, características, 

vantagens, condições de emissão, integralização e amortização de cada classe de Cotas, 

inclusive com relação ao estabelecimento, manutenção e recomposição de razão de 

subordinação entre as Cotas; 

 

(c) em decorrência da deliberação (b) anterior, estabelecer que as cotas 

atualmente emitidas pelo Fundo passarão a ser consideradas como Cotas D ou Cotas E, 

da seguinte forma: (1) 35% (trinta e cinco por cento) das cotas de titularidade do Loft 

Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, inscrito no CNPJ sob o nº 

30.808.078/0001-06 (“FIM Loft I”) passarão a ser caracterizadas, para todos os fins de 

direito, como Cotas D; (2) 65% (sessenta e cinco por cento) das cotas de titularidade do 

FIM Loft I passarão a ser caracterizadas, para todos os fins de direito, como Cotas E; e 

(3) 100% (cem por cento) das cotas de titularidade do Loft II Fundo de Investimento 

Multimercado Crédito Privado, inscrito no CNPJ sob o nº 35.754.269/0001-48 (“FIM Loft 

II”) passarão a ser caracterizadas, para todos os fins de direito, como Cotas E; e contarão 

com os termos, condições e características descritos nos Suplementos anexos a esta Ata 

(Anexo II – Suplemento das Cotas D e Anexo III – Suplemento das Cotas E); 

 

(d) incluir o Anexo I no Regulamento, a fim de instituir o Modelo de Suplemento, a 

ser elaborado a cada nova emissão de Cotas, no qual deverá constar as condições e 

características da respectiva emissão; 

 

(e) alterar o objetivo e a política de investimento do Fundo, bem como implementar 

novos procedimentos para a aquisição, a manutenção e a alienação de ativos pelo 

Fundo; 

 

(f) em decorrência da deliberação (e) anterior, deliberar sobre a inclusão do Anexo 

II no Regulamento, a fim de estabelecer os limites de cada um dos bairros nos quais 

poderão ser adquiridos os ativos objeto de investimento pelo Fundo; 

 

(g) alterar as obrigações da Administradora, do Gestor e do Consultor 

Especializado, bem como das vedações que lhes são impostas e as regras aplicáveis nos 

casos de sua substituição ou destituição; 

 

(h) dispor acerca do pagamento da Taxa de Administração (1) em caso de renúncia 

da Administradora, e (2) em caso de investimento em outros fundos de investimento; 

 

(i) alterar a periodicidade das distribuições de rendimentos do Fundo aos Cotistas; 
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(j) alterar o capítulo referente aos fatores de risco do Fundo; e 
 

(k) alterar os demais Capítulos e previsões do Regulamento que tratem de assuntos 

de interesse dos Cotistas, além dos casos já expressos nos incisos acima, conforme texto 

consolidado do Regulamento constante no Anexo V. 

 

(ii) Em caso de aprovação das deliberações acima, deliberar sobre: (a) a primeira emissão 

da nova classe de Cotas A do Fundo (“1ª Emissão de Cotas A”), e (b) a primeira emissão da nova 

classe de Cotas B do Fundo (“1ª Emissão de Cotas B” e, em conjunto com a 1ª Emissão de Cotas 

A, as “Emissões”), de acordo com os termos e condições descritos nos Suplementos anexos a 

esta Ata (Anexo IV – Suplemento da 1ª Emissão de Cotas A e  de Cotas B), a serem realizadas 

sob a coordenação da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários 

S.A., instituição com endereço na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de 

Paiva, nº 153, sala 201 (parte), Leblon, CEP 22440-032, inscrita no CNPJ sob o 

nº 02.332.886/0001-04, instituição autorizada a atuar na qualidade de coordenador líder da 

oferta da 1ª Emissão (“Coordenador Líder”), e do Banco Itaú BBA S.A., instituição com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º, 

4º (parte) e 5º andares, inscrito no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Itaú BBA” e, em 

conjunto com o Coordenador Líder, os “Coordenadores”), nos termos do artigo 31, parágrafo 

único, da Instrução CVM 472, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 

nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (em conjunto, as “Ofertas Restritas” e 

“Instrução CVM 476”), no valor total de até R$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), 

para as Ofertas Restritas em conjunto, valor este que poderá ser: (a) aumentado, pelo Fundo, 

em até 20% (vinte por cento) da totalidade das Cotas A e Cotas B originalmente ofertadas, ou 

seja, até R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais), correspondentes a 360.000 (trezentas 

e sessenta mil) Cotas A e/ou Cotas B, de forma a atender um eventual excesso de demanda que 

venha a ser constatado no decorrer das Ofertas Restritas, independentemente de qualquer 

aprovação adicional, desde que: (1) sejam observadas sempre as limitações relacionadas com o 

caráter profissional e a quantidade máxima de investidores procurados e adquirentes, nos 

termos dos artigos 2º e 3º, da Instrução CVM 476; e (2) a decisão sobre o efetivo aumento seja 

da Administradora, em nome do Fundo, após consulta ao Consultor Especializado e aos 

Coordenadores; (b) diminuído em virtude da possibilidade de distribuição parcial de Cotas A 

e/ou de Cotas B, em montante mínimo agregado equivalente a R$50.000.000,00 (cinquenta 

milhões de reais), sem limite mínimo para a Oferta Restrita das Cotas A e para a Oferta Restrita 

das Cotas B; e (c) alocado em qualquer proporção entre as Ofertas Restritas, em razão do 

Sistema de Vasos Comunicantes; 

 

(iii) Deliberar, nos termos do artigo 34 da Instrução CVM 472, sobre a aprovação dos 

conflitos de interesses envolvendo: (a) o Consultor Especializado e o Fundo, tendo em vista que 

os atuais Cotistas são Pessoas Ligadas ao Consultor Especializado; e (b) Pessoas Ligadas ao 
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Consultor Especializado eventualmente contratadas pelo Fundo para a prestação dos serviços 

de reforma e empreitada, nos termos do inciso (v) do Artigo 5.15 e do Artigo 5.15.1 do 

Regulamento (“Empreiteiras”); 

 

(iv) Deliberar, nos termos do artigo 34 da Instrução CVM 472, sobre a aprovação do conflito 

de interesses envolvendo o Consultor Especializado, a Administradora e o Fundo acerca da 

possibilidade de aquisição, alienação, ou locação, conforme o caso, pelo Fundo, de direitos 

aquisitivos sobre imóveis de titularidade de Pessoas Ligadas ao Consultor Especializado e/ou 

fundos de investimento imobiliário administrados pela Administradora e que tenham o 

Consultor Especializado contratado como prestador de serviços de consultoria (“Ativos Alvo com 

Conflito de Interesses”); 

 

(v) Deliberar sobre a ratificação da aquisição dos imóveis adquiridos pelo Fundo até a 

presente data; e 

 

(vi) Em caso de aprovação das deliberações acima, promover ajustes formais ao 

Regulamento, de forma que a nova versão do Regulamento passará a vigorar conforme o 

Regulamento do Loft II Fundo de Investimento Imobiliário anexo a esta Ata (“Regulamento”) 

(Anexo V – Regulamento), consolidando as modificações aprovadas e outros ajustes 

necessários. 

 

05. IMPEDIMENTO DO VOTO: 

 

A Administradora relembrou aos Cotistas presentes, que não podem votar nas Assembleias (i) a 

Administradora e suas Pessoas Ligadas; (ii) o Gestor e suas Pessoas Ligadas; (iii) os sócios, 

diretores e funcionários da Administradora e suas Pessoas Ligadas e/ou do Gestor e suas Pessoas 

Ligadas; (iv) os prestadores de serviços do Fundo e suas Pessoas Ligadas; (v) o cotista, na 

hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que 

concorram para a formação do Patrimônio Líquido do Fundo; e (vi) o cotista cujo interesse seja 

conflitante com o do Fundo. Esclareceu a Administradora também que tal vedação não se aplica 

quando (i) os únicos cotistas forem as pessoas mencionadas nos incisos (i) a (v) acima; (ii) houver 

aquiescência expressa da maioria dos demais cotistas, manifestada na própria Assembleia Geral, 

ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à Assembleia Geral em que se 

dará a permissão de voto de acordo com a regulamentação aplicável; ou (iii) todos os 

subscritores de cotas forem condôminos de bem com que concorreram para a integralização de 

cotas, podendo aprovar o laudo, sem prejuízo da responsabilidade de que trata o § 6º do artigo 

8º da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Para os fins desta Assembleia Geral, o termo 

“Pessoas Ligadas” possui o significado que lhe é atribuído no §2º do artigo 34 da Instrução CVM 

472.  
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Tendo em vista que os únicos Cotistas do Fundo são Pessoas Ligadas ao Consultor Especializado, 

não se aplicam as vedações acima previstas, iniciando-se, assim, as deliberações com 

participação de todos os Cotistas presentes. 

 

06. DELIBERAÇÕES:  

 

(i) Foi aprovada, pelos Cotistas titulares de 100% (cem por cento) das cotas emitidas pelo 

Fundo: 

 

(a) a alteração do nome do Fundo de “Loft II Maison São Paulo Fundo de 

Investimento Imobiliário” para “Loft II Fundo de Investimento Imobiliário”; 

 

(b) a formação do Fundo por 5 (cinco) diferentes classes de cotas, nos termos do 

artigo 55, inciso V, da Instrução CVM 472. Em decorrência de tal deliberação, o 

Regulamento do Fundo trará os respectivos direitos, obrigações, características, 

vantagens, condições de emissão, integralização e amortização de cada classe de Cotas, 

inclusive com relação ao estabelecimento, manutenção e recomposição de razão de 

subordinação entre as Cotas, de acordo com o previsto nos Capítulos IV, VIII, IX e X do 

Regulamento; 

 

(c) em decorrência da deliberação (b) anterior, foi decidido que as cotas 

atualmente emitidas pelo Fundo passarão a ser consideradas como Cotas D ou Cotas E, 

da seguinte forma: (1) 35% (trinta e cinco por cento) das cotas de titularidade do FIM 

Loft I passarão a ser caracterizadas, para todos os fins de direito, como Cotas D; (2) 65% 

(sessenta e cinco por cento) das cotas de titularidade do FIM Loft I passarão a ser 

caracterizadas, para todos os fins de direito, como Cotas E; e (3) 100% (cem por cento) 

das cotas de titularidade do FIM Loft II passarão a ser caracterizadas, para todos os fins 

de direito, como Cotas E, bem como contarão com os termos e condições descritos 

respectivamente no Anexo II – Suplemento das Cotas D e no Anexo III – Suplemento das 

Cotas E; 

 

(d) a inclusão do Anexo I no Regulamento, a fim de instituir o Modelo de 

Suplemento, a ser elaborado a cada nova emissão de Cotas, no qual deverá constar as 

condições e características da respectiva emissão, de acordo com o previsto no Anexo I 

do Regulamento; 
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(e) a alteração do objetivo e da política de investimento do Fundo, bem como a 

implementação de novos procedimentos para a aquisição, a manutenção e a alienação 

de ativos pelo Fundo, de acordo com o previsto nos Capítulos IV e V do Regulamento; 

 

(f) em decorrência da deliberação (e) anterior, a inclusão do Anexo II no 

Regulamento, a fim de estabelecer os limites de cada um dos bairros nos quais poderão 

ser adquiridos os ativos objeto de investimento pelo Fundo, de acordo com o previsto 

no Anexo II do Regulamento; 

 

(g) a alteração das obrigações da Administradora, do Gestor e do Consultor 

Especializado, bem como das vedações que lhes são impostas e as regras aplicáveis nos 

casos de sua substituição ou destituição, de acordo com o previsto no Capítulo V do 

Regulamento; 

 

(h) a disposição acerca do pagamento da Taxa de Administração (1) em caso de 

renúncia da Administradora, e (2) em caso de investimento em outros fundos de 

investimento, de acordo com o previsto nos Capítulos VI e VII do Regulamento; 

 

(i) a alteração da periodicidade das distribuições de rendimentos do Fundo aos 

Cotistas, de acordo com o previsto nos Capítulos IX e X do Regulamento;  

 

(j) a alteração do Regulamento para a alteração do capítulo referente aos fatores 

de risco do Fundo, a fim de dispor sobre, sem limitação, riscos decorrentes das 

atividades do Fundo, riscos decorrentes dos Conflitos de Interesses aos quais o Fundo 

está sujeito, riscos decorrentes da possibilidade de cancelamento de Cotas subscritas e 

não integralizadas, dentre outros riscos, de acordo com o previsto no Capítulo XIII do 

Regulamento; e 
 

(k) conforme elencado pelos cotistas, a alteração dos demais Capítulos e previsões 

do Regulamento que tratem de assuntos de seus interesses, além dos casos já expressos 

nos incisos acima, conforme texto consolidado do Regulamento constante no Anexo V. 

 

(ii) Foi aprovada pelos Cotistas titulares de 100% (cem por cento) das cotas emitidas pelo 

Fundo, a realização das Emissões, de acordo com os termos e condições descritos no Anexo IV 

– Suplemento da 1ª Emissão de Cotas A e de Cotas B, a serem efetivadas sob a coordenação dos 

Coordenadores, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, no valor 

total de até R$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), para as Ofertas Restritas em 

conjunto, observado que: 
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(1) este valor poderá ser: (a) aumentado, pelo Fundo, em até 20% (vinte por cento) 

da totalidade das Cotas A e Cotas B originalmente ofertadas, ou seja, até R$ 

36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais), correspondentes a 360.000 

(trezentas e sessenta mil) Cotas A e/ou Cotas B, de forma a atender um eventual 

excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer das Ofertas 

Restritas, independentemente de qualquer aprovação adicional, desde que: (1) 

sejam observadas sempre as limitações relacionadas com o caráter profissional 

e a quantidade máxima de investidores procurados e adquirentes, nos termos 

dos artigos 2º e 3º, da Instrução CVM 476; e (2) a decisão sobre o efetivo 

aumento seja da Administradora, em nome do Fundo, após consulta ao 

Consultor Especializado e aos Coordenadores; (b) diminuído em virtude da 

possibilidade de distribuição parcial de Cotas A e/ou de Cotas B, em montante 

mínimo agregado equivalente a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), 

sem limite mínimo para a Oferta Restrita das Cotas A e para a Oferta Restrita 

das Cotas B; e (c) alocado em qualquer proporção entre as Ofertas Restritas, em 

razão do Sistema de Vasos Comunicantes; e 

 

(2) será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento dos 

potenciais investidores no âmbito das Ofertas Restritas, sem lotes mínimos ou 

máximos, observado o disposto no artigo 3º da Instrução CVM 476, para a 

definição: (a) da demanda das Cotas A e das Cotas B; (b) da existência da 1ª 

Emissão das Cotas A ou das Cotas B, conforme o caso; e, consequentemente; (c) 

da quantidade de Cotas A e Cotas B a ser alocada em cada Emissão 

("Procedimento de Bookbuilding"); 
 

(3) o Procedimento de Bookbuilding será realizado no sistema de vasos 

comunicantes, em que a quantidade de Cotas A e/ou de Cotas B de cada 

Emissão, conforme o caso, será abatida da quantidade total de Cotas A e/ou de 

Cotas B (“Sistema de Vasos Comunicantes”), sendo o montante total de Cotas A 

e Cotas B, em conjunto, de até R$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de 

reais), observado que o somatório do valor de cada Emissão, após a conclusão 

do Procedimento de Bookbuilding, não poderá exceder R$180.000.000,00 

(cento e oitenta milhões de reais), observado o previsto pela alínea (a) do item 

(1) acima; e 

 

(4) os resultados do Procedimento de Bookbuilding serão ratificados, pela 

Administradora, por meio de divulgação de Fator Relevante e de Suplemento 

atualizado, sem a necessidade de realização de Assembleia Geral de Cotistas. 
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(5) Tendo em vista que o Consultor Especializado é Pessoa Ligada aos atuais Cotistas do 

Fundo, os quais passarão a ser titulares das Cotas D e das Cotas E do Fundo, nos termos das 

deliberações acima, Cotistas titulares de 100% (cem por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, 

para os fins do artigo 34 da Instrução CVM 472, aprovaram: 

 

(a) a ratificação (1) da contratação do Consultor Especializado pelo Fundo; e (2) das 

condições e obrigações imputadas ao Consultor Especializado, especialmente aquelas 

que lhe permitam agir em nome do Fundo, conforme a procuração que lhe é outorgada 

pelo Fundo para os fins do inciso (v) do Artigo 5.15 do Regulamento, nos termos das 

deliberações acima; ratificando, ainda, todos e quaisquer atos eventualmente 

praticados pela Administradora, pelo Gestor e/ou pelo Consultor Especializado até a 

presente data; e 

 

(b) a ratificação da contratação das seguintes Empreiteiras pelo Fundo, que são 

Pessoas Ligadas ao Consultor Especializado: Jardins Soluções Eireli, empresa individual 

de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.202.442/0001-00, sediada 

na Rua Augusta, n.º 2.840, 15º andar, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01412-000, 

GDSA Engenharia Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o 

n. 08.169.722/0001-86, sediada na Rua Pedroso de Alvarenga, n.º 755, Conj. 102, Itaim 

Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.531-011, e Decorati Construções, Manutenção e Reforma 

Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 32.878.477/0001-60, 

sediada na Rua Francisco Leitão, nº 116, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05.414-020; para 

a prestação dos serviços de reforma e empreitada, nos termos do inciso (v) do Artigo 

5.15 e do Artigo 5.15.1 do Regulamento, observadas as deliberações acima, ratificando, 

ainda, todos e quaisquer atos eventualmente praticados pela Administradora, pelo 

Consultor Especializado e/ou pelas Empreiteiras até a presente data; 

 

(6) Foi aprovada, pelos Cotistas titulares de 100% (cem por cento) das cotas emitidas pelo 

Fundo, para os fins do artigo 34 da Instrução CVM 472: 

 

(a) a possibilidade de aquisição pelo Fundo, de Ativos Alvo com Conflito de 

Interesses, desde que sejam observados os seguintes critérios, sem prejuízo da 

observância dos Critérios de Elegibilidade aplicáveis a todos os Ativos Alvo, nos termos 

do Regulamento: (1) Custo de Aquisição: aquisição a preço de custo acumulado, 

incluindo os acréscimos decorrentes das reformas eventualmente implementadas pelos 

vendedores; (2) Limite de Concentração: os Ativos Alvo com Conflito de Interesses 

adquiridos nos termos autorizados por esta alínea poderão representar até 10% (dez 

por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo; e (3) Prazo: os Ativos Alvo com Conflito de 

Interesses de titularidade do Loft I Fundo de Investimento Imobiliário, inscrito no CNPJ 
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sob o nº 19.722.048/0001-31 (“FII Loft I”) a serem adquiridos pelo Fundo deverão ter 

sido definitivamente adquiridos ou compromissados pelo FII Loft I há, no máximo, 3 

(três) meses; 

 

(b) a possibilidade de alienação pelo Fundo, de Ativos Alvo com Conflito de 

Interesses, desde que seja o preço de alienação equivalente a, no mínimo, o preço de 

custo acumulado, incluindo os acréscimos decorrentes das reformas eventualmente 

implementadas pelo Fundo e todas as despesas relativas a corretagem, tributos, taxas, 

emolumentos, multas, indenizações e similares, multiplicado por 1,06 (um inteiro e seis 

centésimos); 
 

(c) a possibilidade de locação pelo Fundo, de Ativos Alvo com Conflito de Interesses, 

desde que sejam observados os seguintes critérios, sem prejuízo do previsto no 

Regulamento com relação a quaisquer Oportunidades de Locação: (1) Aluguel: o aluguel 

deve gerar um yield mínimo entre 5% (cinco por cento) ao ano ou 100% (cem por por 

cento) do CDI ao ano sobre o custo acumulado do Ativo Alvo com Conflito de Interesse, 

o maior entre eles; e (2) Limite de Concentração: os Ativos Alvo com Conflito de 

Interesses alugados nos termos autorizados por esta alínea poderão representar até 

20% (vinte por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo; 

 

(7) Em decorrência da deliberação (iv) acima, os Cotistas titulares de 100% (cem por cento) 

das cotas emitidas pelo Fundo decidiram, ainda, que os critérios instituídos na deliberação (iv) 

acima deverão ser observados pela Administradora e pelo Consultor Especializado durante todo 

o prazo de duração do Fundo, sendo dispensada a realização de uma Assembleia Geral prévia 

para cada aquisição ou alienação de Ativos Alvos com Conflitos de Interesse. 

 

(8) Em decorrência das deliberações acima, os Cotistas titulares de 100% (cem por cento) 

das cotas emitidas pelo Fundo, entenderam que as situações de potencial Conflito de Interesses 

envolvendo o Fundo, os atuais Cotistas, e o Consultor Especializado, bem como as demais 

matérias aprovadas nesta Ata, são essenciais para que o Fundo cumpra com o seu objetivo, 

conforme previsto no Regulamento e, portanto, devem ser de pleno conhecimento e ratificação 

pelos futuros subscritores das Cotas A e das Cotas B. Desta forma, os Cotistas decidiram que 

todas as deliberações objeto desta Ata deverão ser objeto de ratificação pelos futuros 

subscritores das Cotas A e das Cotas B, de forma que caberá à Administradora, assim que 

encerradas as Ofertas Restritas, convocar Assembleia Geral de Cotistas para tal fim; 

 

(9) Foi aprovada, pelos Cotistas titulares de 100% (cem por cento) das cotas emitidas pelo 

Fundo, a ratificação da aquisição de todos imóveis adquiridos e alienados pelo Fundo até a 

presente data, tendo em vista a alteração da política de investimento e das regras de aquisição 

javascript:__doPostBack('ddlFundos$_ctl1$Linkbutton3','')
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e alienação dos imóveis pelo Fundo, nos termos da deliberação referente à alínea (e) do inciso 

(i) acima realizada nesta data.  

  

(10) Foi aprovada pelos Cotistas titulares de 100% (cem por cento) das cotas emitidas pelo 

Fundo, (a) a nova versão do Regulamento, consolidando as modificações aprovadas e outros 

ajustes necessários, o qual passará a vigorar a partir da presente data, conforme o texto lido e 

constante do Anexo V – Regulamento.  

 

Em função das deliberações ocorridas nesta assembleia, a Administradora irá providenciar 

registro da presente ata no competente cartório de registro de títulos e documentos e a 

submissão à CVM da ata, bem como de quaisquer outros documentos exigidos pela 

regulamentação em vigor. Quaisquer termos e expressões iniciados em letra maiúscula, no 

singular ou plural, utilizados nesta Ata e nela não definidos, terão o mesmo significado que lhes 

é atribuído no Regulamento anexo.  

 

07. ENCERRAMENTO: 

 

Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia suspensa pelo tempo necessário à lavratura da 

presente ata que depois de lida e conferida foi por todos assinada.  

 

 

___________________________ 

Pedro Marcelo Luzardo 

Presidente 

 

___________________________ 

Camile Meirelles Lavinas Savi Ferreira 

Secretária 
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ANEXO I 

DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

REALIZADA EM 8 DE JUNHO DE 2020 

 

CNPJ nº 24.796.967/0001-90 

 

Lista de Presença dos Cotistas 

 

COTISTA 

(nome)  

ASSINATURA 

 

 

LOFT FUNDO DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 

CNPJ n.º 30.808.078/0001-06 

  

 

LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 

CNPJ n.º 35.754.269/0001-48 
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ANEXO II 

DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

REALIZADA EM 8 DE JUNHO DE 2020 

 

CNPJ nº 24.796.967/0001-90 

 

Suplemento das Cotas D 

 

Suplemento das Cotas D do LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, de acordo com as 

alterações aprovadas pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de junho de 2020 

(“AGC”). 

 

As Cotas D do LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“Fundo”), nos termos do 

Regulamento do Fundo e da AGC, terão as seguintes características: 

 

(i) Classe de Cotas: D. 

 

(ii) Prazo das Cotas D: (a) Será considerado como prazo final das Cotas D a data em que 

ocorrer o pagamento integral das Cotas D, até 30 de abril de 2024 (inclusive) (“Data de 

Referência”), exclusivamente se verificado até a Data de Referência o pagamento integral aos 

titulares de Cotas D dos valores indicados na metodologia prevista no item (vii) abaixo; ou (b) 

caso não seja verificada a situação (a) acima, considerar-se-á como prazo final das Cotas D a data 

posterior à Data de Referência na qual, cumulativamente, seja verificado o pagamento integral 

aos titulares das Cotas D dos valores indicados na metodologia prevista no item (vii) abaixo 

(“Prazo das Cotas D”). 

 

(iii) Valor Total: R$50.659.544,44985, nos termos da AGC. 

 

(iv) Quantidade de Cotas: 665.000 (seiscentas e sessenta e cinco mil) Cotas D, nos termos 

da AGC. 

 

(v) Valor Nominal Unitário: R$76,17976609 cada, no último Dia Útil anterior à data da AGC 

(“Valor Nominal Unitário”). 

 

(vi) Amortização: As Cotas D integralizadas poderão ser amortizadas a qualquer tempo 

durante o Prazo das Cotas D, a critério da Administradora, observada a subordinação prevista 

no Regulamento, independentemente da realização concomitante de Aquisições Prévias e/ou 

Definitivas pelo Fundo, em qualquer caso observado o previsto abaixo. 
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A partir de 1º de agosto de 2023 (inclusive) e até o Prazo das Cotas A, das Cotas B, das Cotas C 

ou das Cotas D, conforme o caso, quaisquer recursos disponíveis em caixa, e não comprometidos 

com (i) encargos do Fundo, (ii) Aquisições Definitivas vinculadas a Aquisições Prévias já 

realizadas, e (iii) com a distribuição de rendimentos aos Cotistas A, aos Cotistas B e Cotistas C no 

mês subsequente, referente ao período de apuração anterior; serão destinados, no mínimo 

mensalmente, para a amortização de Cotas A e/ou Cotas B e/ou Cotas C e/ou Cotas D, até o 

Prazo das Cotas A, das Cotas B, das Cotas C ou das Cotas D, conforme o caso, observada a 

subordinação prevista no Regulamento. 

 

Sem prejuízo do acima disposto, a qualquer tempo, até 31 de julho de 2023 (inclusive), recursos 

disponíveis em caixa, e não comprometidos com (i) encargos do Fundo, (ii) Aquisições Definitivas 

vinculadas a Aquisições Prévias já realizadas, e (iii) com a distribuição de rendimentos no mês 

subsequente, referente ao período de apuração anterior, aos Cotistas A, aos Cotistas B e aos 

Cotistas C; poderão ser destinados à amortização das Cotas D, desde que: (i) as Aquisições 

Prévias ou Definitivas não estejam suspensas em decorrência de qualquer das situações 

previstas pelos Artigos 4.9, 5.19 e 9.11 do Regulamento; e, cumulativamente; (ii) a amortização 

for realizada em montante que, considerada pro forma referida amortização, a Razão de 

Subordinação passe a corresponder a, no mínimo, a Razão de Subordinação Mínima Ajustada, 

respeitada a Razão de Subordinação Secundária, se aplicável. 

 

(vii) Benchmark: O benchmark das Cotas D, equivalente a 8,75% (oito inteiros e setenta e 

cinco por cento) ao ano, atualizado mensalmente, a partir da data de integralização, pela 

variação acumulada do Índice de Preço ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (“IPCA”). O cálculo da rentabilidade acumulada do Benchmark deverá 

ser atualizado todo dia útil, conforme a fórmula abaixo: 

 

𝑹𝑨 =  𝑽𝑵𝒄 ∗  [( 𝑭𝒂𝒕𝒐𝒓 𝑰𝑷𝑪𝑨 ) ∗ (𝟏 +  𝑺𝒑𝒓𝒆𝒂𝒅)(𝟏/𝟐𝟓𝟐) − 𝟏] –  𝑫𝒊𝒔𝒕 + 𝑹𝑨−𝟏 

 

Na qual: 

“RA” = valor em Reais (R$) da rentabilidade preferencial acumulada e ainda não paga, calculado 

com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

“VNc” = saldo do valor integralizado da Cota D no dia anterior ao dia do cálculo em Reais (R$), 

incluindo rentabilidade preferencial acumulada até o dia anterior ao dia do cálculo e ainda não 

paga até então, somado as novas integralizações no dia anterior, subtraído de amortizações do 

principal no dia anterior, calculado com 8 (oito) casas decimais; 

“Spread” = taxa fixa anual de 8,75% trazido ao valor presente diário, com base em 252 (duzentos 

e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculado com 8 (oito) casas decimais; 

“Dist” = rendimentos distribuídos para Cotas D, no dia em Reais (R$), calculado com 8 (oito) 

casas decimais; 
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“RA-1” = valor em Reais (R$) da rentabilidade preferencial acumulada e ainda não paga no dia 

útil anterior ao dia do cálculo, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 
Fator IPCA = fator acumulado das variações mensais da Atualização Monetária pelo IPCA, 

calculado com 8 (oito) casas decimais;  

 

𝑭𝒂𝒕𝒐𝒓 𝑰𝑷𝑪𝑨 =  (𝑵𝑰𝒌 / 𝑵𝑰𝒌−𝟏)(𝟏/𝒅𝒖𝒕) 

Onde: 

NIk = valor do número-índice da Atualização Monetária pelo IPCA divulgado pelo IBGE no mês 

anterior ao mês do dia do cálculo, caso a atualização ocorra em data anterior ou na própria Data 

de Aniversário, definida como o dia 17 de cada mês (e.g. para o mês de atualização outubro, 

utilizar-se-á o índice divulgado em setembro, que se refere a agosto). Após a Data de 

Aniversário, o valor do número-índice será o divulgado no mês de atualização (e.g. para o mês 

de atualização outubro, utilizar-se-á o índice divulgado em outubro, que se refere a setembro);  

NIk-1 = valor do número-índice do mês anterior ao número-índice de referência utilizado para NIk 

acima; 

dut = número de Dias Úteis entre a data de aniversário anterior, inclusive, e a próxima Data de 

Aniversário, exclusive, sendo "dut" um número inteiro. 

 

(viii) Distribuições de Rendimentos: O Fundo deverá distribuir aos Cotistas, ao menos, 95% 

(noventa e cinco por cento) dos rendimentos auferidos, apurados semestralmente segundo o 

regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral, encerrado, na forma da 

legislação aplicável, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, nos termos do parágrafo 

único do artigo 10 da Lei n.º 8.668/93, em qualquer caso observado que as Cotas A, as Cotas B 

e as Cotas C preferem às Cotas D, e estas preferem às Cotas E, com relação à distribuição de 

rendimentos. Sem prejuízo do previsto no artigo 10 da Lei n.º 8.668/93, o Fundo poderá levantar 

balanço ou balancete intermediário, para fins de distribuição de rendimentos em periodicidade 

inferior à semestral, nos termos do parágrafo abaixo, observado o disposto na regulamentação 

e legislação em vigor.  

 

Até 31 de julho de 2023 (inclusive), os Cotistas D farão jus à distribuição trimestral dos 

rendimentos apurados pelo Fundo, a serem pagos em até 10 (dez) Dias Úteis após o 

encerramento de cada trimestre; e, após 1º de agosto de 2023 (inclusive), os Cotistas D farão 

jus à distribuição mensal dos rendimentos apurados pelo Fundo, a serem pagos em até 10 (dez) 

Dias Úteis após o encerramento de cada mês, sem prejuízo do previsto na Lei n.º 8.668/93. 

 

Rio de Janeiro, 8 de junho de 2020 

 

LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 
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ANEXO III 

DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

REALIZADA EM 8 DE JUNHO DE 2020 

 

CNPJ nº 24.796.967/0001-90 

 

Suplemento das Cotas E 

 

Suplemento das Cotas E do LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, de acordo com as 

alterações aprovadas pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de junho de 2020 

(“AGC”). 

 

As Cotas E do LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“Fundo”), nos termos do 

Regulamento do Fundo e da AGC, terão as seguintes características: 

 

(i) Classe de Cotas: E. 

 

(ii) Prazo das Cotas E: Indeterminado, nos termos do Regulamento. 

 

(iii) Valor total: R$223.552.829,588307, nos termos da AGC. 

 

(iv) Quantidade de Cotas: 2.934.543,397313640 Cotas E, nos termos da AGC. 

 

(v) Valor Nominal Unitário: R$76,17976609 cada, no último Dia Útil anterior à data da AGC 

(“Valor Nominal Unitário”). 

 

(vi) Amortização: As Cotas E integralizadas poderão ser amortizadas a qualquer tempo 

durante o Prazo das Cotas E, a critério da Administradora, observada a subordinação prevista 

no Regulamento, independentemente da realização concomitante de Aquisições Prévias e/ou 

Definitivas pelo Fundo, em qualquer caso observado o previsto abaixo. 

 

Sem prejuízo do acima disposto, a qualquer tempo, até 31 de julho de 2023 (inclusive), recursos 

disponíveis em caixa, e não comprometidos com (i) encargos do Fundo, (ii) Aquisições Definitivas 

vinculadas a Aquisições Prévias já realizadas, e (iii) com a distribuição de rendimentos no mês 

subsequente, referente ao período de apuração anterior, aos Cotistas A, aos Cotistas B e Cotistas 

C e aos Cotistas D; poderão ser destinados à amortização das Cotas E, desde que: (i) as 

Aquisições Prévias ou Definitivas não estejam suspensas em decorrência de qualquer das 

situações previstas pelos Artigos 4.9, 5.19 e 9.11 do Regulamento; e, cumulativamente; (ii) a 

amortização for realizada em montante que, considerada pro forma referida amortização, a 



   

 

www.modal.com.br 
 
Praia de Botafogo, 501 - 6º andar. Torre Pão de Açúcar. 22250-040 RJ 
Tel. 55 21 3223 7700 Fax 55 21 3223 7738 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 - 3º andar. 04543-011 SP 
Tel. 55 11 2106 6880 Fax 55 11 2106 6886 

16 

Razão de Subordinação passe a corresponder a, no mínimo, a Razão de Subordinação Mínima 

Ajustada, respeitada a Razão de Subordinação Secundária, se aplicável. 

 

(vii) Benchmark: Não aplicável, nos termos do Regulamento. 
 

(viii) Distribuições de Rendimentos: O Fundo deverá distribuir aos Cotistas, ao menos, 95% 

(noventa e cinco por cento) dos rendimentos auferidos, apurados semestralmente segundo o 

regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral, encerrado, na forma da 

legislação aplicável, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, nos termos do parágrafo 

único do artigo 10 da Lei n.º 8.668/93, em qualquer caso observado que as Cotas A, as Cotas B 

e as Cotas C preferem às Cotas D, e estas preferem às Cotas E, com relação à distribuição de 

rendimentos. Sem prejuízo do previsto no artigo 10 da Lei n.º 8.668/93, o Fundo poderá levantar 

balanço ou balancete intermediário, para fins de distribuição de rendimentos em periodicidade 

inferior à semestral, nos termos do parágrafo abaixo, observado o disposto na regulamentação 

e legislação em vigor.  

 

Até 31 de julho de 2023 (inclusive), os Cotistas E farão jus à distribuição trimestral dos 

rendimentos apurados pelo Fundo, a serem pagos em até 10 (dez) Dias Úteis após o 

encerramento de cada trimestre; e, após 1º de agosto de 2023 (inclusive), os Cotistas E farão jus 

à distribuição mensal dos rendimentos apurados pelo Fundo, a serem pagos em até 10 (dez) 

Dias Úteis após o encerramento de cada mês, sem prejuízo do previsto na Lei n.º 8.668/93. 

 

Rio de Janeiro, 8 de junho de 2020 

 

LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 
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ANEXO IV 

DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

REALIZADA EM 8 DE JUNHO DE 2020 

 

CNPJ nº 24.796.967/0001-90 

 

Suplemento da 1ª Emissão de Cotas A e de Cotas B 

 

Suplemento da 1ª emissão de Cotas A e de Cotas B do LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO, de acordo com as alterações aprovadas pela Assembleia Geral Extraordinária 

realizada em 8 de junho de 2020. 

 

A 1ª emissão de Cotas A e de Cotas B (cada uma, uma “1ª Emissão” ou, em conjunto, das 

“Emissões”) do LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“Fundo”), emitida nos termos 

do Regulamento do Fundo, terá as seguintes características: 

 

(i) Classe de Cotas: A e B 

 

(ii) Data de Emissão: A data em que ocorrer a primeira subscrição de Cotas A ou de Cotas 

B da 1ª Emissão. 

 

(iii) Prazo das Cotas: (a) Será considerado como prazo final das Cotas A e das Cotas B a data 

em que ocorrer o pagamento integral das Cotas A e das Cotas B, até 30 de abril de 2024 

(inclusive) (“Data de Referência”), exclusivamente se verificado até a Data de Referência o 

pagamento integral aos titulares de Cotas A e de Cotas B dos valores indicados na metodologia 

prevista no item (x) abaixo; ou (b) caso não seja verificada a situação (a) acima, considerar-se-á 

como prazo final das Cotas A e das Cotas B a data posterior à Data de Referência na qual, 

cumulativamente, seja verificado o pagamento integral aos titulares das Cotas A e das Cotas B 

dos valores indicados na metodologia prevista no item (x) abaixo. 

 

(iv) Valor total das Emissões: Até R$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), para 

as Ofertas Restritas em conjunto, podendo este valor estar alocado em qualquer proporção 

entre a Oferta Restrita das Cotas A e Oferta Restrita das Cotas B, em razão do Sistema de Vasos 

Comunicantes (conforme abaixo definido), valor este que poderá ser (a) aumentado em até 20% 

(vinte por cento) da totalidade das Cotas A e Cotas B originalmente ofertadas, ou seja, até R$ 

36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais), correspondentes a 360.000 (trezentas e sessenta 

mil) Cotas A e/ou Cotas B, de forma a atender um eventual excesso de demanda que venha a 

ser constatado no decorrer das Ofertas Restritas, independentemente de qualquer aprovação 

adicional, desde que: (1) sejam observadas sempre as limitações relacionadas com o caráter 
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profissional e a quantidade máxima de investidores procurados e adquirentes, nos termos dos 

artigos 2º e 3º, da Instrução CVM 476; e (2) a decisão sobre o efetivo aumento seja da 

Administradora, em nome do Fundo, após consulta ao Consultor Especializado e aos 

Coordenadores; (b) diminuído em virtude da possibilidade Distribuição Parcial, nos termos do 

inciso (xiv) abaixo; e (c) alocado em qualquer proporção entre as Ofertas Restritas, em razão do 

Sistema de Vasos Comunicantes. Aplicar-se-ão às Cotas A e/ou B adicionais previstas pela alínea 

(a) acima, caso venham a ser emitidas, os mesmos termos e condições das Cotas A e/ou B 

inicialmente ofertadas, sendo que a distribuição de tais Cotas A e/ou B também será conduzida 

sob o regime de melhores esforços de colocação, sob a coordenação dos Coordenadores. 

 

(v) Quantidade de Cotas: Até 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) de Cotas A e Cotas B, 

em conjunto. A quantidade de Cotas A e de Cotas B a ser alocada em cada uma das Emissões 

será definida por meio de Sistema de Vasos Comunicantes, de acordo com a demanda apurada 

no âmbito do Procedimento de Bookbuilding (conforme abaixo definido), quantidade esta que 

poderá ser aumentada ou diminuída, nos termos do inciso (iv) acima. 

 

(vi) Preço de Emissão: R$100,00 (cem reais) cada Cota A e cada Cota B (“Preço de Emissão”). 

 

(vii) Preço de Integralização: As Cotas A e as Cotas B serão integralizadas pelo Preço de 

Emissão, à vista, em moeda corrente nacional.  

 

(viii) Forma e Prazo de Integralização: As Cotas A e as Cotas B serão integralizadas: (a) por 

meio de sistema administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”); (b) 

por meio de transferência eletrônica disponível – TED do respectivo valor para a conta corrente 

do Fundo a ser indicada pela Administradora; ou (c) por outro mecanismo de transferência de 

recursos autorizado pelo BACEN.  

 

(ix) Amortização: As Cotas A e as Cotas B integralizadas poderão ser amortizadas a qualquer 

tempo durante o Prazo dessas Cotas, a critério da Administradora, observada a subordinação 

prevista no Regulamento, independentemente da realização concomitante de Aquisições 

Prévias e/ou Definitivas pelo Fundo, em qualquer caso observado o previsto abaixo. 
 

A partir de 1º de agosto de 2023 (inclusive) e até o Prazo das Cotas A, das Cotas B, das Cotas C 

ou das Cotas D, conforme o caso, quaisquer recursos disponíveis em caixa, e não comprometidos 

com (i) encargos do Fundo, (ii) Aquisições Definitivas vinculadas a Aquisições Prévias já 

realizadas, e (iii) com a distribuição de rendimentos aos Cotistas A, aos Cotistas B e Cotistas C no 

mês subsequente, referente ao período de apuração anterior; serão destinados, no mínimo 

mensalmente, para a amortização de Cotas A e/ou Cotas B e/ou Cotas C e/ou Cotas D, até o 

Prazo das Cotas A, das Cotas B, das Cotas C ou das Cotas D, conforme o caso, observada a 

subordinação prevista no Regulamento. 
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(x) Benchmark:  

O benchmark das Cotas A da 1ª Emissão, equivalente a: (a) até a Data de Referência (inclusive), 

um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser 

definido na data do Procedimento de Bookbuilding, e, em qualquer caso, limitado a (1) 4,75% 

(quatro inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, acrescidos exponencialmente 

à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 15 de 

maio de 2023, que deverá ser correspondente à média das cotações divulgadas pela ANBIMA 

no fechamento dos 3 (três) últimos Dias Úteis imediatamente anteriores à data de realização do 

Procedimento de Bookbuilding; ou (2) 6,75% (seis inteiros e setenta e cinco por cento) ao ano, 

atualizado mensalmente, a partir da data de integralização, pela variação acumulada do Índice 

de Preço ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(“IPCA”), entre os itens (1) e (2) o que for maior na data do Procedimento de Bookbuilding; e (b) 

após a Data de Referência (exclusive), o determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) Dias Úteis, conforme definido na data do Procedimento de Bookbuilding, nos 

termos da alínea (a) acima, acrescido de 2% (dois por cento). 

 

O cálculo da rentabilidade acumulada do Benchmark deverá ser atualizado todo dia útil, 

conforme a fórmula abaixo:  

 

𝑹𝑨 =  𝑽𝑵𝒄 ∗  [( 𝑭𝒂𝒕𝒐𝒓 𝑰𝑷𝑪𝑨 ) ∗ (𝟏 +  𝑺𝒑𝒓𝒆𝒂𝒅)(𝟏/𝟐𝟓𝟐) − 𝟏] –  𝑫𝒊𝒔𝒕 + 𝑹𝑨−𝟏 

 

Na qual: 

“RA” = valor em Reais (R$) da rentabilidade preferencial acumulada e ainda não paga, calculado 

com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

“VNc” = saldo do valor integralizado da Cota A no dia anterior ao dia do cálculo em Reais (R$), 

incluindo rentabilidade preferencial acumulada até o dia anterior ao dia do cálculo e ainda não 

paga até então, somado as novas integralizações no dia anterior, subtraído de amortizações do 

principal no dia anterior, calculado com 8 (oito) casas decimais; 

“Spread” = taxa fixa anual de acordo com o que foi definido na cláusula (x) (a) acima; trazido ao 

valor presente diário, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculado com 

8 (oito) casas decimais; se aplicável, após a Data de Referência (exclusive), tal taxa fixa anual 

será acrescida em 2.0%; 

“Dist” = rendimentos distribuídos para Cotas A, no dia em Reais (R$), calculado com 8 (oito) 

casas decimais; 

“RA-1” = valor em Reais (R$) da rentabilidade preferencial acumulada e ainda não paga no dia 

útil anterior ao dia do cálculo, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 
Fator IPCA = fator acumulado das variações mensais da Atualização Monetária pelo IPCA, 

calculado com 8 (oito) casas decimais;  
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𝑭𝒂𝒕𝒐𝒓 𝑰𝑷𝑪𝑨 =  (𝑵𝑰𝒌 / 𝑵𝑰𝒌−𝟏)(𝟏/𝒅𝒖𝒕) 

Onde: 

NIk = valor do número-índice da Atualização Monetária pelo IPCA divulgado pelo IBGE no mês 

anterior ao mês do dia do cálculo, caso a atualização ocorra em data anterior ou na própria Data 

de Aniversário, definida como o dia 17 de cada mês (e.g. para o mês de atualização outubro, 

utilizar-se-á o índice divulgado em setembro, que se refere a agosto). Após a Data de 

Aniversário, o valor do número-índice será o divulgado no mês de atualização (e.g. para o mês 

de atualização outubro, utilizar-se-á o índice divulgado em outubro, que se refere a setembro);  

NIk-1 = valor do número-índice do mês anterior ao número-índice de referência utilizado para NIk 

acima;  

dut = número de Dias Úteis entre a data de aniversário anterior, inclusive, e a próxima Data de 

Aniversário, exclusive, sendo "dut" um número inteiro. 

 

O benchmark das Cotas B da 1ª Emissão, equivalente a: (a) até a Data de Referência (inclusive), 

100% (cento por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos 

Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, denominada “Taxa DI over extra grupo”, expressa 

na forma percentual ao ano, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, 

calculada e divulgada diariamente pela B3 no informativo diário disponível em sua página na 

internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida da taxa fixa (spread) de 4,75% (quatro 

inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, sobre o Preço de Integralização, 

acumulado desde a data de integralização, até a Data de Apuração (conforme definida no 

Regulamento); e (b) após a Data de Referência (exclusive), 100% (cem por cento) da variação 

acumulada da Taxa DI, acrescida da taxa fixa (spread) de 6,75% (seis inteiros e setenta e cinco 

por cento) ao ano, sobre o Preço de Integralização, acumulado desde a Data de Referência até 

a Data de Apuração. 

 

O cálculo da rentabilidade acumulada do Benchmark deverá ser atualizado todo dia útil, 

conforme a fórmula abaixo:  

 

𝑹𝑨 =  𝑽𝑵𝒄 ∗  [(𝟏 +  𝑻𝒂𝒙𝒂 𝑫𝑰)  ∗ (𝟏 +  𝑺𝒑𝒓𝒆𝒂𝒅) (𝟏/𝟐𝟓𝟐) –  𝟏] –  𝑫𝒊𝒔𝒕 + RA-1 

 

Na qual: 

“RA” = valor em Reais (R$) da rentabilidade preferencial acumulada e ainda não paga, calculado 

com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

“VNc” = saldo do valor integralizado da Cota B no dia anterior ao dia do cálculo em Reais (R$), 

incluindo rentabilidade preferencial acumulada e ainda não paga até então, somado as novas 

integralizações no dia anterior, subtraído de amortizações do principal no dia anterior, calculado 

com 8 (oito) casas decimais; 
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Taxa DI = Taxa DI para o dia anterior expressa na forma percentual diário, com base em 252 

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no 

informativo diário disponível em sua página na internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”); 

“Spread” = Taxa fixa anual de 4,75% trazido ao valor presente diário, com base em 252 (duzentos 

e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculado com 8 (oito) casas decimais; se aplicável, após a Data 

de Referência (exclusive), tal taxa fixa anual será de 6,75% 

“Dist” = Rendimentos distribuídos para Cotas B, no dia em Reais (R$), calculado com 8 (oito) 

casas decimais; 

“RA-1” = valor em Reais (R$) da rentabilidade preferencial acumulada e ainda não paga no dia 

anterior ao dia do cálculo, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento. 

 

Caso, em uma Data de Apuração, a Administradora verifique que o montante a ser destinado ao 

pagamento do respectivo Benchmark acumulado das Cotas A, das Cotas B e das Cotas C seja 

insuficiente para o pagamento integral agregado do respectivo Benchmark acumulado das Cotas 

A, das Cotas B e das Cotas C, a Administradora deverá ratear referido montante entre as Cotas 

A, as Cotas B e as Cotas C, de forma proporcional ao respectivo Benchmark acumulado de cada 

uma, nos termos do Regulamento. 

 

(xi) Distribuições de Rendimentos: O Fundo deverá distribuir aos Cotistas, ao menos, 95% 

(noventa e cinco por cento) dos rendimentos auferidos, apurados semestralmente segundo o 

regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral, encerrado, na forma da 

legislação aplicável, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, nos termos do parágrafo 

único do artigo 10 da Lei n.º 8.668/93, em qualquer caso observado que as Cotas A, as Cotas B 

e as Cotas C preferem às Cotas D, e estas preferem às Cotas E, com relação à distribuição de 

rendimentos. As Cotas A e as Cotas B da 1ª Emissão farão jus aos rendimentos proporcionais 

relativos ao exercício social em que forem emitidas, sendo calculados pro rata temporis a partir 

da data de sua respectiva integralização. Sem prejuízo do previsto no artigo 10 da Lei 

n.º 8.668/93, o Fundo poderá levantar balanço ou balancete intermediário, para fins de 

distribuição de rendimentos em periodicidade inferior à semestral, nos termos do parágrafo 

abaixo, observado o disposto na regulamentação e legislação em vigor.  

 

Até 31 de julho de 2023 (inclusive), os Cotistas A e os Cotistas B farão jus à distribuição trimestral 

dos rendimentos apurados pelo Fundo, a serem pagos em até 10 (dez) Dias Úteis após o 

encerramento de cada trimestre; e, após 1º de agosto de 2023 (inclusive), os Cotistas A e os 

Cotistas B farão jus à distribuição mensal dos rendimentos apurados pelo Fundo, a serem pagos 

em até 10 (dez) Dias Úteis após o encerramento de cada mês, sem prejuízo do previsto na Lei 

n.º 8.668/93. 
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(xii) Forma de colocação: Oferta pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da 

Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), em 

regime de distribuição de melhores esforços, da primeira emissão de Cotas A, e da primeira 

emissão de Cotas B (“Ofertas Restritas”). Será adotado o procedimento de coleta de intenções 

de investimento dos potenciais investidores no âmbito das Ofertas Restritas, sem lotes mínimos 

ou máximos, observado o disposto no artigo 3º da Instrução CVM 476, para a definição: : (a) da 

demanda das Cotas A e das Cotas B; (b) da existência da 1ª Emissão das Cotas A ou das Cotas B, 

conforme o caso; e, consequentemente; (c) da quantidade de Cotas A e Cotas B a ser alocada 

em cada Emissão ("Procedimento de Bookbuilding"). O Procedimento de Bookbuilding será 

realizado no sistema de vasos comunicantes, em que a quantidade de Cotas A e/ou de Cotas B 

de cada Emissão, conforme o caso, será abatida da quantidade total de Cotas A e/ou de Cotas B 

(“Sistema de Vasos Comunicantes”), sendo o montante total de Cotas A e Cotas B, em conjunto, 

de até R$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), observado que o somatório do valor 

de cada Emissão, após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, não poderá exceder o 

R$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), valor este que poderá ser aumentado ou 

diminuído, nos termos do inciso (iv) acima. Os resultados do Procedimento de Bookbuilding 

serão ratificados, pela Administradora, por meio de divulgação de Fator Relevante e de 

Suplemento atualizado, sem a necessidade de realização de Assembleia Geral de Cotistas. 

 

(xiii) Prazo de colocação: Até 6 (seis) meses contados da comunicação de seu início. Caso as 

Ofertas Restritas não sejam encerradas dentro desse prazo, o Coordenador Líder deverá 

informar à CVM, apresentando os dados então disponíveis, complementando-os 

semestralmente até o encerramento das Ofertas Restritas, observado o prazo máximo de 24 

(vinte e quatro meses), nos termos do artigo 8º-A da Instrução CVM 476. 

 

(xiv) Possibilidade de encerramento da distribuição com cancelamento do saldo não 

colocado: Sim, sendo admitido o encerramento das Ofertas Restritas caso ocorra a subscrição 

parcial de Cotas A e/ou de Cotas B em montante mínimo agregado equivalente a 

R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), sem limite mínimo para a Oferta Restrita das 

Cotas A e para a Oferta Restrita das Cotas B, podendo este valor estar alocado em qualquer 

proporção entre as Ofertas Restritas, em razão do Sistema de Vasos Comunicantes 

(“Distribuição Parcial”). 

 

(xv) Coordenadores: XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários 

S.A., instituição com endereço na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, nº 

153, sala 201 (parte), Leblon, CEP 22440-032, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-04, 

instituição financeira autorizada a atuar na qualidade de coordenador líder das Ofertas Restritas 

(“Coordenador Líder”) e Banco Itaú BBA S.A., instituição com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º, 4º (parte) e 5º 
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andares, inscrito no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Itaú BBA” e, em conjunto com o 

Coordenador Líder, os “Coordenadores”). 

 

Rio de Janeiro, 8 de junho de 2020 

 

LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 
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ANEXO V 

DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

REALIZADA EM 8 DE JUNHO DE 2020 

 

CNPJ nº 24.796.967/0001-90 

 

Regulamento do Loft II Fundo de Investimento Imobiliário 

 

(nova denominação do  

“LOFT II MAISON SÃO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO”) 

 

 


