Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de Cotas da 8ª Emissão do

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING
CNPJ/MF nº 01.201.140/0001-90
Coordenador Líder e Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA.
Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo - SP
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING (“Fundo”), representado por seu Administrador (abaixo definido), está realizando uma oferta pública
primária que compreende a distribuição de até 13.103.448 (treze milhões cento e tres mil, quatrocentas e quarenta e oito) cotas da 8ª (oitava) emissão de cotas do Fundo
(“Cotas” e “Emissão”, respectivamente), a ser realizada no Brasil, por meio de distribuição pública, sob regime de melhores esforços de colocação, através de um ou mais
leilões, conforme o caso, a serem realizados no sistema de negociação de balcão organizado do segmento da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”), sujeita a registro na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme procedimentos previstos na Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008,
conforme alterada, e na Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 472” e “Instrução CVM nº 400”, respectivamente), com
preço mínimo de emissão de R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos) por Cota (“Preço por Cota”), exceto na hipótese de exercício do direito de preferência de
subscrição por parte dos atuais cotistas do Fundo na Data Base (qual seja a data de publicação do Anúncio de Início desta Oferta), em que o Preço por Cota será de R$ 7,25
(sete reais e vinte e cinco centavos) (“Oferta”), perfazendo o montante total de até:

R$ 109.282.756,32*
(cento e nove milhões duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos)
Código ISIN das Cotas do Fundo: BRABCPCTF000
A Oferta será coordenada pela Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet,
nº 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 72.600.026/0001-81 (“Administrador” e/ou “Coordenador Líder”), integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários, legalmente habilitado a prestar o serviço de distribuição de valores mobiliários, sendo que o Coordenador Líder, ao seu
exclusivo critério, poderá convidar outras instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição de valores mobiliários e que tenham aderido às regras de
participação e liquidação bruta da BM&FBOVESPA e do sistema de negociação de balcão organizado do segmento BM&FBOVESPA para participar da Oferta (“Instituições
Contratadas”). A Oferta e a Emissão das Cotas foram autorizadas pela maioria dos cotistas do Fundo, em conformidade com o disposto no regulamento do Fundo
(“Regulamento”), por meio de assembleia geral extraordinária de cotistas do Fundo realizada em 08 de dezembro de 2010, cuja respectiva ata foi devidamente registrada
sob o nº 8756852, junto ao 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo – SP, em 13 de dezembro de 2010.
O Fundo tem por objeto o desenvolvimento e a comercialização de empreendimentos imobiliários, através da aquisição de bens imóveis destinados à revenda ou a
incorporações imobiliárias, para posterior alienação, locação ou arrendamento, com o propósito de proporcionar aos Cotistas a rentabilidade decorrente da valorização de
suas cotas e do recebimento da distribuição de rendimentos, em consonância com a política de investimento do Fundo prevista no Regulamento. A administração e gestão
da carteira do Fundo é realizada pela Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda., acima qualificada, autorizada para o exercício profissional de administração de carteira de
títulos e valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 6.044, de 12 de julho de 2000, na forma da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada (“Lei nº
8.668/93”), e da Instrução CVM nº 472. A constituição do Fundo e o inteiro teor do Regulamento foram aprovados por ato único do UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros,
primeiro administrador do Fundo ABC, datado de 08 de junho de 2004. O Regulamento foi alterado em 14 de abril de 2011, e foi registrado no 3° Ofício de Registro de
Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em 15 de abril de 2011, sob n.° 8766503.
A OFERTA FOI REGISTRADA NA CVM EM [•] DE [•] DE 2010, SOB O Nº [•], NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 472 E DA INSTRUÇÃO CVM 400.
As cotas do Fundo foram admitidas à negociação na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em 12 de março de 2004.
Ainda que o Administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos da carteira de investimentos do Fundo (“Carteira”), não há garantia de completa de eliminação
de possibilidade de perdas para o Fundo e, consequentemente, para o investidor. Além disso, qualquer rentabilidade que venha a ser obtida pelo Fundo não representará
garantia de rentabilidade futura. O Fundo não conta com garantia do Administrador, do Coordenador Líder ou de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo
Garantidor de Créditos – FGC. A presente Oferta não contará com classificação de risco. Ainda, não há compromisso ou garantia por parte do Administrador ou do
Coordenador Líder de que o objetivo de investimento do Fundo será atingido.
As informações contidas neste Prospecto estão em consonância com o Regulamento, porém não o substituem. É recomendada a leitura cuidadosa tanto deste Prospecto
quanto do Regulamento, com especial atenção às cláusulas do Regulamento relativas ao objetivo do Fundo, à sua política de investimento e à composição de sua Carteira,
bem como às disposições deste Prospecto que tratam dos fatores de risco aos quais o Fundo e o investidor estão sujeitos.
Todo cotista, ao ingressar no Fundo, deverá atestar, por meio de termo de ciência de risco e de adesão ao Regulamento, que recebeu exemplar deste Prospecto e do
Regulamento do Fundo, que tomou ciência dos objetivos do Fundo, de sua política de investimento, da composição da Carteira, da taxa de administração devida pelo
Fundo, dos riscos associados ao seu investimento no Fundo e da possibilidade de ocorrência de variação e perda no patrimônio líquido do Fundo e, consequentemente, de
perda, parcial ou total, do capital investido no Fundo.
O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade do fundo de
investimento, bem como sobre as Cotas do Fundo a serem distribuídas.
Não há garantias de que o tratamento tributário aplicável aos cotistas, quando da amortização e/ou resgate de suas Cotas, será o mais benéfico dentre os previstos
na legislação tributária vigente. Para maiores informações sobre a tributação aplicável aos cotistas e ao Fundo, vide Seção “O Fundo de Investimento Imobiliário
Grand Plaza Shopping - Regras de Tributação do Fundo”, na página 66 deste Prospecto.
Quaisquer solicitações de esclarecimentos sobre a Oferta e o Fundo devem ser feitos exclusiva e diretamente ao Coordenador Líder.

As Cotas serão negociadas exclusivamente no mercado de bolsa administrado pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, observado o
disposto neste Prospecto e no Regulamento.

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS 35 A 45 DESTE PROSPECTO, PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS QUE
DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DO INVESTIMENTO NAS COTAS.
O investimento do Fundo de que trata este Prospecto apresenta riscos para o Investidor. Ainda que o Administrador mantenha sistema de gerenciamento de
riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para o investidor. O fundo de investimento de que trata este
Prospecto não conta com garantia do Administrador, do Consultor Imobiliário, do Coordenador Líder, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo
Garantidor de Créditos - FGC. Qualquer rentabilidade que venha a ser obtida pelo Fundo não representa garantia de rentabilidade futura.
A autorização para constituição e funcionamento do Fundo, bem como o registro da Oferta, não implicam, por parte da CVM, garantia de veracidade das
informações prestadas, ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, do Administrador, de sua política de investimento, ou, ainda, das Cotas a serem
distribuídas.
Todo investidor, ao ingressar no Fundo, deverá atestar, por meio de termo de adesão ao Regulamento e de ciência de risco, que recebeu exemplar deste
Prospecto e do Regulamento, que tomou ciência dos objetivos do Fundo, de sua política de investimento, da composição da carteira do Fundo, da taxa de
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administração, dos riscos associados ao seu investimento no Fundo e da possibilidade de ocorrência de variação e perda no patrimônio líquido do Fundo e,
consequentemente, de perda, parcial ou total, do capital investido pelo investidor.
Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo e este Prospecto poderão ser obtidos junto ao Administrador e à CVM.
AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DESTE PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Administrador/Coordenador Líder

Gestor

Escritirador

Auditores Independentes

Assessores Legais

A data deste Prospecto é 18 de abril de 2011.

*Considerando a subscrição e integralização da totalidade das Cotas pelo preço de R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos) por Cota.
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INTRODUÇÃO
DEFINIÇÕES
Para fins deste Prospecto, os termos e expressões contidos nesta Seção, no singular ou no plural, terão o seguinte
significado:
8ª Emissão ou
Emissão

A 8ª Emissão de Cotas do Fundo objeto da presente Oferta.

Administrador ou Rio Bravo

Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, à Avenida Chedid Jafet, nº 222, 3º andar, Bloco B, Vila
Olímpia, CEP 04551-065, inscrita no CNPJ/MF sob nº 72.600.026/000181.

ABL

Área bruta locável, que corresponde à soma de todas as áreas
disponíveis para a locação nos centros comerciais, exceto quiosques
temporários e as áreas comerciais de propriedade de terceiros.

ABRASCE

Associação Brasileira de Shopping Centers.

Agentes de Custódia

Os agentes de custódia autorizados a operar na BM&FBOVESPA.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de Encerramento da Distribuição Pública de Cotas de emissão
do Fundo.

Anúncio de Início

Anúncio de Início da Distribuição Pública de Cotas de emissão do
Fundo.

Assembleia Geral de Cotistas

Assembleia Geral de Cotistas do Fundo.

Auditor Independente

Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S, com sede na
Cidade e Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, 12.995 - 15
andar, São Paulo - SP, CEP 04578-000, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 61.366.936/0001-25;

Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado referente à Distribuição Pública de Cotas de emissão
do Fundo.

BACEN

Banco Central do Brasil.

BM&FBOVESPA

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros,
sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Praça Antonio Prado, nº 48, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 09.346.601/0001-25.

Boletim de Subscrição

O boletim de subscrição de Cotas do Fundo.

BRX

BRX Administração de Shopping Centers S/C Ltda., companhia
contratada como administradora dos Empreendimentos, com sede na
Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, à Avenida Industrial, nº
600, CEP 09080-500, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.839.383/0001-11.

Central Depositária BM&FBOVESPA

Central Depositária, Câmara de Compensação Liquidação e
Gerenciamento de Riscos de Operações do Segmento Bovespa da
8
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BM&FBOVESPA.
CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda.

Código Civil Brasileiro

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e alterações posteriores.

COFINS

Contribuição ao Financiamento da Seguridade Social.

Comprovante de Recolhimento
da Taxa de Fiscalização

Guia de recolhimento da Taxa de Fiscalização CVM relativa à
distribuição pública das Cotas, instituída pela Lei nº 7.940, de
20/12/1989, à alíquota de 0,30% sobre o valor total da presente Oferta,
conforme previsto no artigo 20, § 6º, da Lei nº 8.383, de 30/12/1991.

Comunicado da 1ª Etapa

Comunicado ao mercado a ser publicado pelo Administrador, por meio
do qual se informará a quantidade de Cotas não subscritas na 1ª Etapa
do Direito de Preferência de Subscrição.

Contrato de Distribuição

O “Contrato de Coordenação e Colocação de Cotas da Oitava Emissão
do Fundo de Investimento Imobiliário Grand Plaza Shopping”, celebrado
em [●] de [●] de 2011, tendo como partes o Fundo, representado pelo
Administrador, e a Rio Bravo e, como interveniente-anuente, a
BM&FBOVESPA.

Coordenador Líder

Rio Bravo.

Cotas

Cotas de emissão do Fundo.

Cotas Remanescentes

Quantidade de Cotas que não forem subscritas e integralizadas no
contexto do exercício do Direito de Preferência de Subscrição pelos
Cotistas.

Cotas Restantes da 1ª Etapa

Cotas não subscritas na 1ª Etapa do Direito de Preferência de
Subscrição.

Cotistas

Titulares de Cotas.

Cotistas

Cotistas do Fundo.

Custodiante
e/ou Itaú Unibanco

Itaú Unibanco S.A., instituição financeira, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha,
nº 100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Data Base

A data de publicação do Anúncio de Início.

Direito de Preferência de Subscrição

Direito de preferência de subscrição de Cotas.

Decreto nº 6.306/07

Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, e posteriores alterações.

Decreto nº 7.412/10

Decreto nº 7.412, de 30 de dezembro de 2010, e posteriores alterações.

DELIMA

Delima Administração e Participações Ltda., com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Manoel Ribeiro da Cruz, nº 35,
9
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Granja Julieta, CEP 04716-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
06.259.588/0001-89.
Dias Úteis

Os dias compreendidos entre a segunda a sexta-feira, exceto (i)
feriados ou dias em que, por qualquer motivo, não houver expediente
comercial ou bancário no Estado de São Paulo ou na Cidade de São
Paulo; e (ii) feriados de âmbito nacional.

Empreendimentos

Grand Plaza Shopping
estacionamento.

Escriturador

Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 3.400, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64.

Fundo

Fundo de Investimento Imobiliário Grand Plaza Shopping.

Fundo de Promoção

Fundo destinado a custear as campanhas promocionais de publicidade e
propaganda e eventos do Grand Plaza Shopping, constituído por
contribuições mensais de lojistas e proprietários.

Governo Federal

Governo da República Federativa do Brasil.

Grand Plaza Shopping

Shopping Center sob a denominação comercial Grand Plaza Shopping,
anteriormente denominado ABC Plaza Shopping, localizado na Cidade
de Santo André, Estado de São Paulo, à Avenida Industrial, nº 600.

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

IGP-DI

Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, calculado e divulgado
pela Fundação Getúlio Vargas.

IGP-M

Índice Geral de Preços do Mercado, calculado e divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas.

Instituições Contratadas

Instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição
de valores mobiliários convidadas pelo Coordenador Líder para
participar da Oferta que tenham aderido às regras de participação e
liquidação bruta da BM&FBOVESPA e do sistema de negociação de
balcão organizado do segmento BM&FBOVESPA.

Instrução CVM nº 206

Instrução CVM nº 206, de 14 de janeiro de 1994, e posteriores
alterações.

Instrução CVM nº 400

Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e posteriores
alterações.

Instrução CVM nº 409

Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada.

Instrução CVM nº 472

Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, e posteriores
alterações.

IOF/Títulos

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários, que incide sobre operações relativas a
títulos e valores mobiliários.

bem

como

demais

áreas

comerciais

e
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IOF/Câmbio

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários, que incide sobre operações relativas a
câmbio.

IPC

Índice de Preços ao Consumidor, apurado e divulgado pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE.

IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo
IBGE.

IR

Imposto de Renda.

Jurisdição de Baixa ou Nula
Tributação

País ou jurisdição que não tribute a renda ou capital, ou que tribute a
renda à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento).

Lei nº 8.668/93

Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, e posteriores alterações.

Lei nº 11.033/99

Lei nº 11.033, de 19 de janeiro de 1999, e posteriores alterações.

Lei nº 12.024/09

Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009.

Leilão

Método pelo qual as Cotas Remanescentes serão distribuídas
publicamente pelas Instituições Contratadas, sob a coordenação da
Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda., com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 1.461, 10º andar, Torre Sul, Pinheiros, CEP 01451-904,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.336.036/0001-40.

Lumine

Lumine Soluções em Shopping Centers Ltda., com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Clodomiro Amazonas, nº 249,
conjunto 101, Vila Nova Conceição, CEP 04537-010, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 04.015.323/0001-00, empresa contratada pelo Fundo
para a realização do estudo de viabilidade.

Montante Mínimo

A subscrição de Cotas representativas de, no mínimo, R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais), com a qual a Oferta poderá ser encerrada pelo
Coordenador Líder.

Normas Gerais

Normas Gerais de Locação, Administração e Funcionamento e
Fiscalização
das
áreas
comerciais
dos
Empreendimentos,
conjuntamente.

Normas Gerais do Grand Plaza
Shopping

Normas Gerais de Locação, Administração e Funcionamento e
Fiscalização do Grand Plaza Shopping, conforme instrumento particular
datado de 30 de janeiro de 1996, registrado no 1° Registro de Títulos e
Documentos de São Paulo.

Oferta

Oferta Pública de Distribuição da 8ª Emissão de Cotas do Fundo.

Park Place

Park Place Administração e Empreitada de Lavor Ltda., sociedade
limitada com sede na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, à
Avenida Industrial, nº 600, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
05.156.626/0001-05, empresa responsável pela administração dos
estacionamentos dos Empreendimentos.
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PIS

Contribuição ao Programa de Integração Social.

Política de Investimento

A política de investimento do Fundo, conforme descrita no
Regulamento e na Seção “Objetivo de Investimento e Política de
Investimento”, na página 54 deste Prospecto.

Prazo da 1ª Etapa

Prazo de 30 (trinta) dias contados do 1º (primeiro) Dia Útil, inclusive,
após a data de publicação do Anúncio de Início.

Prazo da 2ª Etapa

Prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de publicação de
Comunicado da 1ª Etapa.

Prazo de Distribuição

Até 6 (seis) meses contados a partir da data de publicação do Anúncio
de Início ou até a data da publicação do Anúncio de Encerramento, o
que ocorrer primeiro.

Prazo de Exercício do Direito de
Preferência de Subscrição

Prazo compreendido até o encerramento do Prazo da 2ª Etapa.

Preço por Cota

As Cotas da 8ª Emissão terão o preço mínimo de R$ 8,34 (oito reais e
trinta e quatro centavos) por Cota, observado que no caso de
subscrição por parte dos atuais cotistas do Fundo na Data Base, em que
o Preço por Cota será de R$ 7,25 (sete reais e vinte e cinco centavos).
O Preço por Cota foi definido pelo Administrador com base na média do
valor de negociação das Cotas de emissão do Fundo em mercado de
bolsa no período de 4 (quatro) meses, compreendido entre 01 de julho
de 2010 e 31 de outubro de 2010, tendo sido aplicado um deságio de
13% (treze por cento) em relação ao Preço por Cota do valor apurado
no mercado, o qual foi concedido exclusivamente aos Cotistas que
exercerem o seu Direito de Preferência de Subscrição na data de
realização da Oferta. O deságio tem como objetivo proporcionar aos
investidores atuais do Fundo a manutenção do percentual de Cotas por
eles detidos antes da Oferta, com relação ao total das Cotas emitidas
pelo Fundo, sem diluição para o investidor atual do Fundo. O Preço por
Cota nos Leilões será de, no mínimo, R$ 8,34 (oito reais e trinta e
quatro centavos), podendo ser aumentado conforme demanda
verificada no Leilão.

Prospecto

Este Prospecto Definitivo da Oferta e suas respectivas atualizações.

Regulamento

O regulamento do Fundo, devidamente registrado no 3º Oficial de
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 8766503, em 15 de abril de
2011.

Resolução CMN 2.689

Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.689, de 26 de janeiro
de 2000, e posteriores alterações.

Shopping Centers

Empreendimentos e centros comerciais que reúnem em um só conjunto
arquitetônico lojas comerciais, podendo incluir serviços de utilidade
pública, casas de espetáculo, cinemas, estacionamento, dentre outros
estabelecimentos comerciais.

Termo de Adesão ao Regulamento e
Ciência de Risco

Termo de adesão assinado pelos adquirentes das Cotas, mediante o
qual declaram a adesão aos termos e condições do Regulamento do
Fundo, bem como manifestam ciência quanto aos riscos envolvidos no
12
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investimento nas Cotas do Fundo.
TR

Taxa Referencial, divulgada pelo BACEN.
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SUMÁRIO DA OFERTA
Valor Total da Oferta

Até R$ 109.282.756,32 (cento e nove milhões duzentos e oitenta e dois
mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos),
considerando a subscrição e integralização da totalidade das Cotas pelo
preço de R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos) por Cota.

Quantidade de Cotas da Oferta

Até 13.103.448 (treze milhões cento e tres mil, quatrocentas e
quarenta e oito).

Preço por Cota

Observadas as condições previstas no Contrato de Distribuição, as
Instituições Contratadas realizarão a distribuição pública de até
13.103.448 (treze milhões cento e tres mil, quatrocentas e quarenta e
oito) Cotas, ao preço mínimo de R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro
centavos) por Cota, observado que no caso de subscrição na mesma
proporção por parte dos atuais cotistas do Fundo na Data Base, em que
o Preço por Cota será de R$ 7,25 (sete reais e vinte e cinco centavos).
O Preço por Cota foi definido pelo Administrador com base na média do
valor de negociação das Cotas de emissão do Fundo em mercado de
bolsa no período de 4 (quatro) meses, compreendido entre 01 de julho
de 2010 e 31 de outubro de 2010, tendo sido aplicado um deságio de
13% (treze por cento) em relação ao Preço por Cota do valor apurado
no mercado, o qual foi concedido exclusivamente aos Cotistas que
exercerem o seu Direito de Preferência de Subscrição na data de
realização da Oferta. O deságio tem como objetivo proporcionar aos
investidores atuais do Fundo a manutenção do percentual de Cotas por
eles detidos antes da Oferta, com relação ao total das Cotas emitidas
pelo Fundo, sem diluição para o investidor atual do Fundo. Exceto pelo
desconto acima previsto, não será concedido qualquer tipo de desconto
pelas Instituições Contratadas aos investidores interessados em adquirir
as Cotas. Durante todo o Prazo de Distribuição, o preço de
integralização das Cotas será o correspondente no mínimo ao Preço por
Cota. O Preço por Cota nos Leilões será de, no mínimo, R$ 8,34 (oito
reais e trinta e quatro centavos), podendo ser aumentado conforme
demanda verificada no Leilão.

Administrador e
Coordenador Líder

Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.

Instituições Contratadas

Instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição
de valores mobiliários convidadas pelo Coordenador Líder para
participar da Oferta que tenham aderido às regras de participação e
liquidação bruta da BM&FBOVESPA e do sistema de negociação de
balcão organizado do segmento BM&FBOVESPA.

Regime de Distribuição das Cotas

Observado o disposto na Cláusula Quarta do Contrato de Distribuição,
as Cotas poderão ser subscritas por investidores que sejam Cotistas do
Fundo na Data Base, ou por eventuais Cessionários do Direito de
Preferência de Subscrição. Encerrado o prazo para exercício do
Direito de Preferência de Subscrição, as Cotas Remanescentes serão
distribuídas publicamente pelas Instituições Contratadas, sob regime
de melhores esforços de colocação, por meio de um ou mais leilões,
conforme o caso, junto à BM&FBOVESPA.

Prazo de Distribuição

O prazo de distribuição das Cotas da Oferta é de até 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir da data da publicação do Anúncio de
14
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Início ou até a data da publicação do Anúncio de Encerramento, o que
ocorrer primeiro.
Valor Mínimos, Máximos e
Limites de Aplicação em
Cotas do Fundo:
Montante Mínimo

Não há.

Subscrição e Integralização das Cotas

No ato de subscrição das Cotas, o subscritor, (i) assinará o boletim
individual de subscrição, que será autenticado pela respectiva
Instituição Contratada; (ii) assinará o Termo de Adesão ao Regulamento
e Ciência de Risco; e (iii) indicará um representante responsável e seu
respectivo endereço de correio eletrônico para o recebimento das
comunicações enviadas pelo Coordenador Líder e pelo Administrador
nos termos do Regulamento. No ato de subscrição das Cotas, a
Instituição Contratada deverá entregar ao subscritor exemplar do
Regulamento e do Prospecto. Em adição aos documentos acima
descritos, para fins da verificação da adequação do perfil de risco dos
investidores ao investimento nas Cotas objeto da Oferta, em
conformidade com o disposto no Artigo 33, 3º, Inciso II, da Instrução
CVM nº 400 e no Capítulo VI do Código ANBIMA de Regulação e Melhores
Práticas para Atividade de Private Banking no Mercado Doméstico, as
Instituições Contratadas solicitarão aos investidores que apresentem,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da publicação do
Anúncio de Encerramento o formulário cujo modelo segue como Anexo
II ao Contrato de Distribuição, devidamente preenchido e assinado. O
Coordenador Líder iniciará a Oferta após o respectivo registro na CVM e
a publicação do Anúncio de Início, nos termos do Contrato de
Distribuição, da Instrução CVM nº 400 e da Instrução CVM nº 472. A
integralização e liquidação das Cotas que forem objeto de exercício do
Direito de Preferência de Subscrição, tanto aquelas subscritas na 1ª
Etapa como na 2ª Etapa, serão realizadas, em moeda corrente
nacional: (i) à vista; ou, a critério de cada Cotista, (ii) mediante
procedimento de chamada de capital em 03 (três) parcelas semestrais,
nos termos do respectivo Boletim de Subscrição. Caso o Cotista opte
por realizar a integralização de suas Cotas mediante o processo de
chamada de capital, tal procedimento ocorrerá da seguinte forma: (i)
no ato da subscrição, o Cotista deverá efetuar o pagamento da primeira
integralização, qual seja, a 1ª parcela equivalente a 1/3 (um terço) das
Cotas subscritas; (ii) decorridos 6 (seis) meses após o encerramento do
Prazo de Distribuição, o Administrador publicará o comunicado ao
mercado da segunda integralização, no jornal de grande circulação
utilizado para divulgação de informações sobre o Fundo, a fim de que
os investidores que optaram pelo procedimento de chamada de capital
efetuem o pagamento da Segunda Integralização, equivalente a 1/3
(um terço) de tais Cotas subscritas, até a Data de Liquidação. As Cotas
ainda não integralizadas não farão jus ao recebimento de rendimentos,
bem como não poderão ser negociadas no mercado secundário, e serão

A Oferta poderá ser encerrada pelo Coordenador Líder, de comum
acordo com o Administrador, em se verificando a subscrição de Cotas
representativas de, no mínimo, R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais). Portanto, a Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de
distribuição parcial das Cotas, desde que haja colocação do Montante
Mínimo, sendo que as Cotas que não forem colocadas no âmbito da
Oferta serão canceladas. O Coordenador Líder não é responsável pela
subscrição e integralização das Cotas que não sejam subscritas e
integralizadas no âmbito da Oferta.
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canceladas após 90 (noventa) dias contados do prazo da respectiva
mora; (iii) o Administrador procederá à chamada referente à terceira
integralização, conforme o procedimento descrito no item (ii) acima,
no prazo de 6 (seis) meses contados da data da segunda integralização,
sendo que os Cotistas deverão efetuar a respectiva integralização até o
5º (quinto) Dia Útil posterior à publicação do comunicado da terceira
integralização; e (iv) a quantidade de Cotas a serem integralizadas nos
termos acima descritos deverá representar sempre um número inteiro,
não sendo permitida a integralização de Cotas representadas por
números fracionados. Eventuais arredondamentos serão realizados pela
exclusão da fração (arredondamento para baixo), realizando-se o
ajuste na terceira integralização. Os subscritores das Cotas
Remanescentes deverão obrigatoriamente realizar integralização das
Cotas Remanescentes subscritas à vista, sendo que a liquidação de cada
Leilão será efetuada à vista, no Dia Útil imediatamente subsequente à
data do respectivo Leilão, e será processada de acordo com as normas
da Central Depositária BM&FBOVESPA, pelo módulo de liquidação
bruta, no qual referida Central Depositária BM&FBOVESPA coordena o
processo de entrega contra pagamento sem assumir a posição de
contraparte central garantidora. As Cotas deverão ser integralizadas
em moeda corrente nacional, por meio de Transferência Eletrônica
Disponível - TED ou qualquer outro mecanismo de transferência de
recursos autorizados pelo BACEN para a conta corrente de titularidade
do Fundo, conforme especificado no respectivo Boletim de Subscrição.
Somente após integralizadas as Cotas objeto da Oferta darão aos seus
titulares direito aos rendimentos a partir do mês calendário
subsequente à respectiva Data de Liquidação.
Negociação das Cotas do Fundo

As Cotas integralizadas serão registradas para colocação no mercado
primário e para negociação no mercado secundário, no mercado de
bolsa administrado pela BM&FBOVESPA, sendo a sua negociação
realizada junto à BM&FBOVESPA, que também realizará sua custódia.
O Administrador poderá determinar a suspensão dos serviços de
transferência de cotas nos períodos que antecederem as datas fixadas
para distribuição de resultados, amortização parcial de Cotas ou para a
realização de Assembleia Geral de Cotistas, vedada a suspensão desses
serviços por prazo superior em cada caso, a 10 (dez) dias consecutivos
e, durante o ano, a 90 (noventa) dias.
A suspensão dos serviços de transferência deverá ser comunicada ao
mercado e aos cotistas mediante publicação em jornal utilizado para
divulgação das informações do Fundo.

Direito de Preferência de
Subscrição

Nos termos do Parágrafo Terceiro do Artigo 6º do Regulamento, aqueles
que forem Cotistas na Data Base terão Direito de Preferência de
Subscrição, cujo exercício se dará em duas etapas, nos termos dos itens
4.2. e seguintes do Contrato de Distribuição, para subscrever as Cotas
objeto da Oferta. A quantidade de Cotas a serem subscritas em virtude
do exercício do Direito de Preferência de Subscrição deverá
representar sempre um número inteiro, não sendo permitida a
subscrição de Cotas representadas por números fracionados. Eventuais
arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração, mantendose o número inteiro (arredondamento para baixo).
Os subscritores das Cotas Remanescentes deverão obrigatoriamente
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realizar integralização das Cotas Remanescentes subscritas mediante
pagamento à vista, sendo que a liquidação de cada Leilão será efetuada
à vista, no Dia Útil imediatamente subsequente à data do respectivo
Leilão, e será processada de acordo com as normas da Central
Depositária BM&FBOVESPA, pelo módulo de liquidação bruta, no qual
referida Central Depositária BM&FBOVESPA coordena o processo de
entrega contra pagamento sem assumir a posição de contraparte
central garantidora.
Os Cotistas do Fundo terão direito de preferência (1ª Etapa), por prazo
não inferior a 30 (trinta) dias, para subscrição de novas Cotas, na
proporção do número de Cotas de que forem possuidores, contando-se
o prazo de preferência da data de publicação do respectivo aviso aos
Cotistas, comunicando a deliberação de emissão e as condições de
subscrição.
Os Cotistas poderão negociar livremente seus respectivos direitos de
preferência para subscrição das Cotas no período do direito de
preferência estabelecido neste contrato negociar seus direitos de
preferência, dentro do Prazo de Exercício do Direito de Preferência de
Subscrição. A negociação dos Direitos de Subscrição poderá se dar,
conforme o caso, tanto de forma privada, através da celebração de
Instrumento Particular de Direitos de Subscrição, quanto mediante
negociação no âmbito da BM&FBOVESPA.
Público Alvo

A presente Oferta é destinada a pessoas naturais e jurídicas, inclusive
não-residentes, bem como fundos de investimento, que tenham por
objetivo
investimento
de
longo
prazo,
remunerado
preponderantemente a partir da alienação, locação ou arrendamento
de bens imóveis.

Inadequação de Investimento

O investimento nas Cotas representa um investimento de risco, uma
vez que é um investimento em renda variável, estando os investidores
sujeitos a perdas patrimoniais e a riscos, dentre outros, relacionados
com a liquidez das Cotas, à volatilidade do mercado de capitais e à
oscilação das cotações das Cotas em bolsa. Assim, os investidores
poderão perder uma parcela ou a totalidade de seu investimento. O
investimento nas Cotas não é adequado a investidores que necessitem
de liquidez, tendo-se em vista que os fundos de investimento
imobiliários encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, a
despeito da possibilidade de terem suas cotas negociadas em bolsa ou
mercado de balcão organizado. Portanto, os investidores devem ler
cuidadosamente a seção “Fatores de Risco”, nas páginas 35 a 45 deste
Prospecto, que contém a descrição de certos riscos que atualmente
podem afetar de maneira adversa o investimento em cotas de fundos
de investimento imobiliário, antes da tomada de decisão de
investimento.
A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE
LIQUIDEZ EM SEUS TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS.

Taxa de Administração

O Administrador receberá, pelos serviços de administração da carteira
do Fundo, com exclusão de qualquer outra remuneração, o valor fixado
em R$ 22.157,56 (vinte e dois mil cento e cinquenta e sete reais e
cinquenta e seis centavos) mensais, pago no dia 15 de cada mês e
reajustado anualmente pela variação do IPC - FIPE, com base em 1º de
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janeiro de 2009.
Além dos honorários previstos acima, será devida ao Administrador
quantia equivalente ao valor dos serviços prestados pelo Escriturador,
conforme discriminadas no Anexo I ao Contrato de Prestação de
Serviços de Escrituração de Quotas, celebrado entre o Escriturador e o
Administrador, cuja cópia se encontra disponível na sede do
Administrador.
Caberá ao Auditor Independente analisar os cálculos elaborados pelo
Administrador, referentes aos correspondentes registros contábeis e
cada um dos pagamentos efetuados, de forma a opinar sobre tais fatos
nos pareceres relativos às demonstrações financeiras do Fundo.
Taxa de performance

O Fundo não cobrará taxa de performance.

Taxa de ingresso

O Fundo não cobrará taxa de ingresso.

Taxa de saída

O Fundo não cobrará taxa de saída.

Forma de divulgação de informações As informações relativas ao Fundo serão divulgadas no jornal de grande
sobre o Fundo
circulação utilizado para veicular as informações relativas ao Fundo,
qual seja, O Estado de São Paulo, devendo qualquer alteração ser
precedida de Aviso aos Cotistas publicado nesse jornal.
Informações Adicionais

Quaisquer informações ou esclarecimentos sobre o Fundo e/ou sobre a
Oferta poderão ser obtidas junto ao Administrador, ao Coordenador Líder
e/ou à CVM.
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2.

TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA

Características da Oferta
A Oferta
A 8ª Emissão de Cotas do Fundo foi aprovada pela Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 08 de dezembro de
2010, nos termos da ata anexa ao presente Prospecto, a qual foi registrada em 13 de dezembro de 2010, perante o
3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, sob o nº 8756852.
Quantidade de Cotas Objeto da Oferta e Montante Mínimo
Observadas as condições previstas no Contrato de Distribuição, as Instituições Contratadas realizarão a distribuição
pública de até 13.103.448 (treze milhões cento e tres mil, quatrocentas e quarenta e oito) Cotas, ao preço de R$
8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos) por Cota (“Preço por Cota”), observado que no caso de subscrição por
parte dos atuais Cotistas na mesma proporção da participação de cada um no Patrimônio Líquido do Fundo na Data
Base, em que o Preço por Cota será de R$ 7,25 (sete reais e vinte e cinco centavos). O Preço por Cota foi definido
pelo Administrador com base na média do valor de negociação das Cotas de emissão do Fundo em mercado de
bolsa no período de 4 (quatro) meses, compreendido entre 01 de julho de 2010 e 31 de outubro de 2010, tendo
sido aplicado um deságio de 13% (treze por cento) em relação ao Preço por Cota do valor apurado no mercado, o
qual foi concedido exclusivamente aos Cotistas que exercerem o seu Direito de Preferência de Subscrição na data
de realização da Oferta. O deságio tem como objetivo proporcionar aos investidores atuais do Fundo a manutenção
do percentual de Cotas por eles detidos antes da Oferta, com relação ao total das Cotas emitidas pelo Fundo, sem
diluição para o investidor atual do Fundo.
Exceto pelo desconto acima previsto, não será concedido qualquer tipo de desconto pelas Instituições Contratadas
aos investidores interessados em adquirir as Cotas.
Durante todo o Prazo de Distribuição, o preço de integralização das Cotas será o correspondente no mínimo ao
Preço por Cota. O Preço por Cota nos Leilões será de, no mínimo, R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos),
podendo ser aumentado conforme demanda verificada no Leilão.
A Oferta poderá ser encerrada pelo Coordenador Líder, em se verificando a subscrição de Cotas representativas
de, no mínimo, R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Portanto, a Oferta poderá ser concluída mesmo em caso
de distribuição parcial das Cotas, desde que haja colocação do Montante Mínimo, sendo que as Cotas que não
forem colocadas no âmbito da Oferta serão canceladas.
Os interessados em adquirir Cotas no âmbito da Oferta poderão, quando da assinatura dos respectivos boletins de
subscrição das Cotas, condicionar sua adesão à Oferta à distribuição (i) da totalidade das Cotas ofertadas ou (ii) de
uma proporção ou quantidade mínima de Cotas, em observância ao disposto nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM
nº 400.
Na hipótese de não atendimento das condições referidas nos itens (i) ou (ii) acima, ou na hipótese de não
colocação do Montante Mínimo, conforme o caso, os investidores que já tiverem subscrito e integralizado as Cotas
no âmbito da Oferta receberão, na conta indicada no boletim de subscrição, os montantes utilizados na
integralização das Cotas, dentro de 5 (cinco) Dias Úteis, deduzidos dos encargos e tributos devidos, e acrescido dos
rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo, nos termos do Parágrafo 2º, do Artigo 13, da Instrução
CVM nº 472.
Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos investidores, conforme acima previsto, os investidores deverão
fornecer recibo de quitação relativo aos valores restituídos, bem como efetuar a devolução dos boletins de
subscrição das Cotas cujos valores tenham sido restituídos.
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Valores Mínimo, Máximo e Limites de Aplicação em Cotas da 8ª Emissão do Fundo
Não há valores mínimos para aplicações subsequentes em Cotas da 8ª Emissão do Fundo.
Não há limite à aplicação em Cotas da 8ª Emissão
Público Alvo
A presente Oferta é destinada a pessoas naturais e jurídicas, inclusive não-residentes, bem como fundos de
investimento, que tenham por objetivo investimento de longo prazo, remunerado preponderantemente a partir da
alienação, locação ou arrendamento de bens imóveis.
Prazo de Distribuição
O prazo de distribuição das Cotas da Oferta é de até 180 (cento e oitenta), a partir do primeiro dia útil
subsequente da publicação do Anúncio de Início ou até a data da publicação do Anúncio de Encerramento, o que
ocorrer primeiro.
Subscrição e Integralização das Cotas
No ato de subscrição das Cotas, o subscritor, (i) assinará o boletim individual de subscrição, que será autenticado
pela respectiva Instituição Contratada; (ii) assinará o Termo de Adesão ao Regulamento e Ciência de Risco; e (iii)
indicará um representante responsável e seu respectivo endereço de correio eletrônico para o recebimento das
comunicações enviadas pelo Coordenador Líder e pelo Administrador nos termos do Regulamento. No ato de
subscrição das Cotas, a Instituição Contratada deverá entregar ao subscritor exemplar do Regulamento e do
Prospecto.
Em adição aos documentos acima descritos, para fins da verificação da adequação do perfil de risco dos
investidores ao investimento nas Cotas objeto da Oferta, em conformidade com o disposto no Artigo 33, 3º, Inciso
II, da Instrução CVM nº 400 e no Capítulo VI do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Atividade de
Private Banking no Mercado Doméstico, as Instituições Contratadas solicitarão aos investidores que apresentem,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da publicação do Anúncio de Encerramento o formulário cujo
modelo segue como Anexo II ao Contrato de Distribuição, devidamente preenchido e assinado.
O Coordenador Líder iniciará a Oferta após o respectivo registro na CVM e a publicação do Anúncio de Início, nos
termos do Contrato de Distribuição, da Instrução CVM nº 400 e da Instrução CVM nº 472.
Do Direito de Preferência de Subscrição
Nos termos do Parágrafo Terceiro do Artigo 6º do Regulamento, aqueles que forem Cotistas na Data Base terão
Direito de Preferência de Subscrição na mesma proporção da participação de cada um no Patrimônio Líquido do
Fundo, cujo exercício se dará em duas etapas, nos termos abaixo descritos, para subscrever as Cotas objeto da
Oferta.
A quantidade de Cotas a serem subscritas em virtude do exercício do Direito de Preferência de Subscrição deverá
representar sempre um número inteiro, não sendo permitida a subscrição de Cotas representadas por números
fracionados. Eventuais arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro
(arredondamento para baixo).
Os subscritores das Cotas Remanescentes deverão obrigatoriamente realizar integralização das Cotas
Remanescentes subscritas mediante pagamento à vista, sendo que a liquidação de cada Leilão será efetuada à
vista, no Dia Útil imediatamente subsequente à data do respectivo Leilão, e será processada de acordo com as
normas da Central Depositária BM&FBOVESPA, pelo módulo de liquidação bruta, no qual referida Central
Depositária BM&FBOVESPA coordena o processo de entrega contra pagamento sem assumir a posição de
contraparte central garantidora.
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Do Exercício do Direito de Preferência de Subscrição
Os Cotistas na Data Base poderão exercer seu Direito de Preferência de Subscrição, em duas etapas, conforme o
disposto abaixo, até o Prazo de Exercício do Direito de Preferência de Subscrição.
(i)

1ª Etapa - Nesta etapa, os Cotistas que desejarem exercer seu Direito de Preferência de Subscrição, total
ou parcialmente, na proporção máxima de suas participações no patrimônio líquido do Fundo, deverão
realizá-lo, no Prazo de 30 (trinta) dias contados do 1º (primeiro) Dia Útil, inclusive, após a data de
publicação deste Anúncio de Início (“Prazo da 1ª Etapa”), observados os prazos e procedimentos
específicos a serem cumpridos pelos Cotistas, que dependerão do ambiente onde o Cotista tenha as suas
cotas escrituradas na Data Base. No prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do término do Prazo da 1ª
Etapa, o Administrador publicará o Comunicado da 1ª Etapa informando a quantidade de Cotas Restantes
da 1ª Etapa.

(ii)

2ª Etapa - Os Cotistas que exerceram seu Direito de Preferência de Subscrição na 1ª Etapa, total ou
parcialmente, terão o Direito de Preferência de Subscrição em relação às Cotas Restantes da 1ª Etapa, de
forma proporcional às suas respectivas participações no patrimônio líquido do Fundo, incluindo a
participação decorrente do exercício do Direito de Preferência de Subscrição na 1ª Etapa, sendo que
deverão exercê-lo no Prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de publicação de Comunicado da 1ª
Etapa, observados os prazos e procedimentos específicos a serem cumpridos pelos Cotistas, que
dependerão do ambiente onde o Cotista tenha as suas cotas escrituradas na Data Base.

Cotas Não Depositadas na Central Depositária BM&FBOVESPA.
Para os Cotistas cujas Cotas não estejam depositadas na Central Depositária da BM&FBOVESPA, o exercício do
Direito de Preferência de Subscrição dar-se-á pela subscrição das Cotas objeto da Oferta junto ao Escriturador em
qualquer uma das agências do Escriturador.
Para a realização da subscrição das Cotas nos termos do parágrafo acima, os Cotistas deverão comparecer,
pessoalmente, a qualquer agência do Escriturador portando vias originais de seus documentos pessoais (RG e CPF)
e o Boletim de Subscrição específico que será fornecido pelo Coordenador Líder, o qual deverá conter a totalidade
de Cotas sobre as quais o Cotista poderá exercer seu Direito de Preferência de Subscrição.
Caso o Cotista opte por exercer parcialmente seu Direito de Preferência de Subscrição, o Cotista deverá
comparecer a uma agência do Escriturador, onde será emitido um novo Boletim de Subscrição contemplando a
quantidade de Cotas que o Cotista deseja subscrever, bem como o valor total a ser pago para a integralização das
Cotas.
Os Cotistas poderão, ainda, ser representados por procurador devidamente constituído mediante instrumento
particular de mandato, com firma reconhecida, por meio do qual os Cotistas outorgarão poderes para os
procuradores exercerem, em seu nome, o Direito de Preferência de Subscrição, parcial ou totalmente, nos termos
acima descritos, em relação às Cotas objeto da Oferta.
Cotas Depositadas na Central Depositária BM&FBOVESPA
Para os Cotistas cujas Cotas estejam depositadas na Central Depositária BM&FBOVESPA, o exercício do Direito de
Preferência de Subscrição deverá ser feito diretamente junto aos Agentes de Custódia autorizados a operar na
BM&FBOVESPA, até 2 (dois) Dias Úteis antes do encerramento do Prazo da 1ª Etapa e do Prazo da 2ª Etapa, se for o
caso, e de acordo com os regulamentos, procedimentos e prazos estipulados pela Central Depositária
BM&FBOVESPA.
Negociação do Direito de Preferência de Subscrição
Os Cotistas poderão negociar livremente seus respectivos Direitos de Preferência de Subscrição das Cotas no Prazo
de Exercício do Direito de Preferência de Subscrição.
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A negociação dos Direitos de Preferência de Subscrição poderá se dar, conforme o caso, tanto de forma privada,
através da celebração de Instrumento Particular de Direitos de Subscrição, quanto mediante negociação no âmbito
da BM&FBOVESPA, desde que a subscrição e integralização das respectivas Cotas sejam realizadas dentro do prazo
ora estabelecido.
Segue abaixo relação das agências especializadas do Escriturador:
BELO HORIZONTE
Endereço: Av. João Pinheiro, 195, Subsolo, Centro
CEP 30130-180, Belo Horizonte/MG
Tel: (31) 3249 3534

RIO DE JANEIRO
Endereço: Rua Sete de Setembro, 99 – Subsolo, Centro
CEP 20050-005, Rio de Janeiro/RJ.
Tel: (21) 2508-8086

BRASÍLIA
Endereço: SCS Quadra 3 – Edif. D’Angela, 30 – Bloco
A, Sobreloja, Centro
CEP 70300-500, Brasília/DF
Tel: (61) 3316 4850

SALVADOR
Endereço: Av. Estados Unidos, 50, 2º andar, Ed
Sesquicentenário
CEP: 40020-010, Comércio - Salvador/BA
Tel: (71) 3319-8010

CURITIBA
Endereço: Rua João Negrão, 65, Sobreloja, Centro
CEP 80010-200, Curitiba/PR
Tel: (41) 3320-4128

SÃO PAULO
Endereço: Rua Boa Vista, 176, 1º Subsolo, Centro
CEP 01092-900, São Paulo/SP
Tel: (11) 3247-3139/3138

PORTO ALEGRE
Endereço: Rua Sete de Setembro, 746, Térreo,
Centro
CEP 90010-190, Porto Alegre/RS
Tel: (51) 3210-9150
Tratamento Igualitário aos Cotistas cujas Cotas estejam Depositadas na BM&FBOVESPA
A fim de assegurar tratamento igualitário aos Cotistas, ao final do 6º (sexto) Dia Útil que anteceda o encerramento
do Prazo de Exercício do Direito de Preferência de Subscrição, o Cotista cujas Cotas estiverem depositadas na
Central Depositária BM&FBOVESPA poderão, após a retirada de custódia dos Direitos de Preferência de Subscrição
e transferência para os livros de registro do Escriturador, exercer o Direito de Preferência de Subscrição até o
encerramento do Prazo de Exercício do Direito de Preferência de Subscrição, observado os procedimentos acima
estabelecidos.
Distribuição Pública das Cotas Remanescentes aos Investidores em Geral
A partir da data de publicação do Comunicado ao Mercado, inclusive, o qual será publicado após o término do
Prazo da 2ª Etapa, as Cotas Remanescentes serão ofertadas aos investidores em geral, por meio de um ou mais
leilões (“Leilão”), conforme o caso, a serem realizados no sistema de negociação de balcão organizado do
segmento BM&FBOVESPA, sob a coordenação do Coordenador Líder, o qual contratou a Coinvalores Corretora de
Câmbio e Valores Mobiliários Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 1.461, 10º andar, Torre Sul, Pinheiros, CEP 01451-904, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
00.336.036/0001-40, para realizar os Leilões, observado o disposto abaixo.
Os pedidos de compra dos investidores serão efetivados mediante o registro de ofertas de compra no Leilão por
intermédio das Instituições Contratadas.
O preço por Cota no primeiro Leilão será no mínimo R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos), podendo ser
aumentado conforme demanda verificada no Leilão.
Caso a totalidade das ofertas de compra de Cotas registrada no Leilão seja inferior à quantidade de Cotas
remanescentes, as ofertas de compra serão atendidas em sua totalidade e o saldo remanescente ficará disponível
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para distribuição por meio de novos Leilões subsequentes a serem realizados enquanto restarem Cotas, até o prazo
final da Oferta, observado o disposto abaixo.
Após encerrado o primeiro Leilão, caso já tenha sido atingido o Montante Mínimo, o Coordenador Líder, de comum
acordo com o Administrador, poderá, a qualquer tempo, encerrar a Oferta antecipadamente, por meio da
publicação do Anúncio de Encerramento, cancelando as Cotas que não tenham sido subscritas.
Caso haja sobras de Cotas do primeiro Leilão e a Oferta não seja encerrada, serão realizados Leilões em dias
intercalados, nos termos acima descritos, sendo que o preço por Cota poderá variar a cada leilão, observado o
valor mínimo de R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos) por Cota, observados os procedimentos previstos
nos regulamentos da BM&FBOVESPA.
Integralização, Liquidação, Negociação e Rendimentos das Cotas
A integralização e liquidação das Cotas que forem objeto de exercício do Direito de Preferência de Subscrição,
tanto aquelas subscritas na 1ª Etapa como na 2ª Etapa, serão realizadas, em moeda corrente nacional: (i) à vista;
ou, a critério de cada Cotista, (ii) mediante procedimento de chamada de capital em 03 (três) parcelas semestrais,
nos termos do respectivo Boletim de Subscrição.
Nos termos do parágrafo acima, caso o Cotista opte por realizar a integralização de suas Cotas mediante o
processo de chamada de capital, tal procedimento ocorrerá da seguinte forma:
(i)

No ato da subscrição, o Cotista deverá efetuar o pagamento da primeira integralização, qual seja a 1ª
parcela equivalente a 1/3 (um terço) das Cotas subscritas.

(ii)

Decorridos 6 (seis) meses após o encerramento do Prazo de Colocação, o Administrador publicará o
comunicado ao mercado da segunda integralização, no jornal de grande circulação utilizado para
divulgação de informações sobre o Fundo, a fim de que os investidores que optaram pelo procedimento de
chamada de capital efetuem o pagamento da Segunda Integralização, equivalente a 1/3 (um terço) de
tais Cotas subscritas, até a Data de Liquidação. As Cotas ainda não integralizadas não farão jus ao
recebimento de rendimentos, bem como não poderão ser negociadas no mercado secundário, e serão
canceladas após 90 (noventa) dias contados do prazo da respectiva mora.

(iii)

o Administrador procederá à chamada referente à terceira integralização, conforme o procedimento
descrito no parágrafo acima, no prazo de 6 (seis) meses contados da data da segunda integralização,
sendo que os Cotistas deverão efetuar a respectiva integralização até o 5º (quinto) Dia Útil posterior à
publicação do comunicado da terceira integralização.

(iv)

a quantidade de Cotas a serem integralizadas nos termos acima descritos deverá representar sempre um
número inteiro, não sendo permitida a integralização de Cotas representadas por números fracionados.
Eventuais arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração (arredondamento para baixo),
realizando-se o ajuste na terceira integralização.

Os subscritores das Cotas Remanescentes deverão obrigatoriamente realizar integralização das Cotas
Remanescentes subscritas mediante pagamento à vista, sendo que a liquidação de cada Leilão será efetuada à
vista, no Dia Útil imediatamente subsequente à data do respectivo Leilão, e será processada de acordo com as
normas da Central Depositária BM&FBOVESPA, pelo módulo de liquidação bruta, no qual referida Central
Depositária BM&FBOVESPA coordena o processo de entrega contra pagamento sem assumir a posição de
contraparte central garantidora.
As Cotas deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional, por meio de Transferência Eletrônica Disponível TED ou qualquer outro mecanismo de transferência de recursos autorizados pelo BACEN para a conta corrente de
titularidade do Fundo, conforme especificado no respectivo Boletim de Subscrição.
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As Cotas integralizadas serão registradas para colocação no mercado primário e para negociação no mercado
secundário, no mercado de bolsa administrado pela BM&FBOVESPA, sendo a sua negociação realizada junto à
BM&FBOVESPA, que também realizará sua custódia.
Somente após integralizadas as Cotas objeto da Oferta darão aos seus titulares direito aos rendimentos a partir do
mês calendário subsequente à respectiva Data de Liquidação.
Inadequação de Investimento
O investimento nas Cotas representa um investimento de risco, uma vez que é um investimento em renda variável,
estando os investidores sujeitos a perdas patrimoniais e a riscos, dentre outros, relacionados com a liquidez das
Cotas, à volatilidade do mercado de capitais e à oscilação das cotações das Cotas em bolsa. Assim, os investidores
poderão perder uma parcela ou a totalidade de seu investimento.
O investimento nas Cotas não é adequado a investidores que necessitem de liquidez, tendo-se em vista que os
fundos de investimento imobiliários encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, a despeito da possibilidade
de terem suas cotas negociadas em bolsa ou mercado de balcão organizado. Portanto, os investidores devem ler
cuidadosamente a seção “Fatores de Risco”, nas páginas 35 a 45 deste Prospecto, que contém a descrição de
certos riscos que atualmente podem afetar de maneira adversa o investimento em cotas de fundos de investimento
imobiliário, antes da tomada de decisão de investimento.
A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS TÍTULOS OU VALORES
MOBILIÁRIOS.
Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta
O Coordenador Líder poderá requerer à CVM que autorize a modificação ou cancelamento da Oferta, caso ocorram
alterações posteriores, materiais e inesperadas nas circunstâncias inerentes à Oferta existentes na data do pedido
de registro de distribuição, que resultem em um aumento relevante dos riscos assumidos. Adicionalmente, o
Coordenador Líder poderá modificar, a qualquer tempo, a Oferta a fim de melhorar seus termos e condições para
os investidores, conforme disposto no Parágrafo 3º do Artigo 25 da Instrução CVM nº 400. Caso o requerimento de
modificação das condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá ser adiado
em até 90 (noventa) dias, contados da aprovação do pedido de registro. Se a Oferta for cancelada, os atos de
aceitação anteriores e posteriores ao cancelamento serão considerados ineficazes.
Na hipótese de modificação das condições da Oferta, nos termos dos Artigos 25 e 27 da Instrução CVM nº 400, as
Instituições Contratadas deverão certificar-se que os investidores que manifestarem sua adesão à Oferta, por meio
da assinatura dos respectivos Boletins de Subscrição, (a) estão cientes de que as condições da Oferta originalmente
informadas foram modificadas e (b) têm conhecimento das novas condições. Adicionalmente, as instituições
participantes da Oferta deverão comunicar aos investidores que já tiverem aderido à Oferta sobre a referida
modificação, pelos mesmos meios utilizados para a divulgação do Anúncio de Início e às expensas do Fundo, para
que os investidores confirmem, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento da comunicação do Coordenador
Líder, seu interesse em manter a sua aceitação à Oferta, presumida a manutenção em caso de silêncio.
Em qualquer hipótese, a revogação torna ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores,
devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os valores dados em contrapartida às Cotas, sem
qualquer acréscimo, conforme disposto no Artigo 26 da Instrução CVM nº 400.
Na hipótese de haver descumprimento por qualquer das Instituições Contratadas de qualquer das obrigações
previstas no respectivo instrumento de adesão ao Contrato de Distribuição ou em qualquer contrato celebrado no
âmbito da Oferta, ou ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta,
incluindo, sem limitação, aquelas previstas na Instrução CVM nº 400 e Instrução CVM nº 472, e, especificamente,
na hipótese de manifestação indevida na mídia durante o período de silêncio, conforme previsto no Artigo 48 da
Instrução CVM nº 400, tal Instituição Contratada deixará de integrar o grupo de instituições financeiras
responsáveis pela colocação das Cotas no âmbito da Oferta, a critério exclusivo do Coordenador Líder, devendo
cancelar todas as ordens que tenha recebido e informar imediatamente os investidores que com ela tenham
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realizado ordens sobre o referido cancelamento. Caso o investidor já tenha efetuado o pagamento da ordem, os
valores depositados serão devolvidos,conforme especificado no respectivo Boletim de Subscrição, sem juros ou
correção monetária, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da respectiva
ordem.
Suspensão e Cancelamento da Oferta
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM nº 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a qualquer tempo, uma
oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM nº 400 ou do registro;
ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que depois de obtido
o respectivo registro; e (b) deverá suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de
regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o
qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que
determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida Oferta e cancelar o respectivo registro.
A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado a Oferta, sendolhes facultada, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o 5º (quinto) Dia Útil posterior
ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores que tenham revogado a sua aceitação, na
hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão direito à restituição integral dos valores dados em
contrapartida às Cotas, conforme o disposto no Parágrafo Único do Artigo 20 da Instrução CVM nº 400, no prazo de
até 3 (três) Dias Úteis, sem qualquer remuneração ou correção monetária.
Regime de Distribuição das Cotas do Fundo
A distribuição de Cotas será liderada e realizada, em regime de melhores esforços de colocação, pelo Coordenador
Líder, integrante do sistema nacional de distribuição de valores mobiliários, legalmente habilitado a prestar o
serviço de distribuição de valores mobiliários, podendo contratar terceiros devidamente habilitados para
distribuir Cotas.
A presente Oferta Pública das Cotas será efetuada com observância dos seguintes requisitos: (i) não será
utilizada a sistemática que permita o recebimento de reservas; e (ii) serão atendidos quaisquer investidores
qualificados interessados na aquisição das Cotas.
Contrato de Garantia de Liquidez
Não será constituído fundo de sustentação de liquidez ou firmado contrato de garantia de liquidez para as Cotas.
Não será firmado contrato de estabilização de preço das Cotas.
Cronograma indicativo da Oferta
Segue, abaixo, um cronograma indicativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos:
Ordem dos

Eventos

Eventos
1.
2.
4.
5.

Publicação do Anúncio de Início
Início do Prazo de Exercício do Direito de Preferência de Subscrição e Negociação dos
direitos de Subscrição (1ª Etapa)
Encerramento do Prazo de Exercício e Negociação do Direito de Preferência de
Subscrição (cotas depositadas na Central Depositária da BM&FBOVESPA) (1ª Etapa)
Encerramento do Prazo de Exercício e Negociação do Direito de Preferência de
Subscrição e Negociação (cotas depositadas no Escriturador) (1ª Etapa)

Data Prevista(1)
16/05/2011
17/05/2011
13/06/2011
16/06/2011

6.

Publicação do Aviso de Encerramento do Exercício de Preferência da 1ª Etapa
(Comunicado 1ª Etapa) e Aviso de cotas remanescentes (Cotas Restantes da 1ª Etapa)

22/06/2011

7.

Início do Prazo de Exercício do Direito de Preferência de Subscrição e Negociação dos
direitos de Subscrição (2ª Etapa)

22/06/2011
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8.
9.
10.

Encerramento do Prazo de Exercício e Negociação do Direito de Preferência de
Subscrição (cotas depositadas na Central Depositária da BM&FBOVESPA) (2ª Etapa)
Encerramento do Prazo de Exercício e Negociação do Direito de Preferência de
Subscrição e Negociação (cotas depositadas no Escriturador) (2ª Etapa)
Aviso ao Mercado Informando Inicio da Oferta Pública para investidores - Inicio dos
Leilões

24/06/2011
28/06/2011
1º/07/2011

11.

Primeiro Leilão

02/07/2011

12.

Publicação do Anúncio de Encerramento

16/11/2011

(1)

Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a

critério do Administrador e do Coordenador Líder.

Demonstrativo do custo da distribuição pública das Cotas da 8ª Emissão do Fundo
As despesas abaixo indicadas serão de responsabilidade do Fundo:
Custos para o Fundo
Apresentação a Investidores e Impressão de
Prospectos
Publicações Legais
Comissão de Estruturação e Colocação(4)
Advogados
Custo Correio
Taxa para registro na CVM
Taxa para registro na BM&FBOVESPA após o
término da emissão
Total dos custos(1)(2)(3)

Montante (R$)

(1)(2)

% sobre o total da Oferta

(1)(2)

2.000,00
40.000,00
230.000,00
55.000,00
4.000,00
82.870,00

0,0018%
0,0366%
0,2105%
0,0503%
0,0037%
0,0758%

7.700,00
421.570,00

0,0070%
0,3858%

(1) Valores e percentuais com arredondamento de casas decimais.
(2) Valores estimados, considerando a subscrição e integralização da totalidade das Cotas pelo preço de R$ 8,34 (oito reais e
trinta e quatro centavos) por Cota.
(4) A Comissão de Estruturação e Colocação será devida sobre o valor total das Cotas objeto do exercício de Direito de
Preferência de Subscrição e das Cotas Remanescentes, efetivamente subscritas e integralizadas.

Além dos custos especificados na tabela acima, a Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda.,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.336.036/0001-40, na qualidade de corretora contratada pelo Coordenador Líder
para coordenar os Leilões, cobrará 0,075% (setenta e cinco milésimos por cento) do valor operado nas
subscrição/aquisição das Cotas Remanescentes pelos investidores.
Preço por Cota (R$)

Custo por Cota (R$)

% sobre o total da Oferta *

8,34

0,032172448

0,3858%

* Valores e percentuais com arredondamento de casas decimais.

Os custos da Oferta acima descritos serão de responsabilidade do Fundo na medida em que se enquadrem como
encargos do Fundo, nos termos da Instrução CVM nº 472. Referidos custos da Oferta serão pagos pelo Fundo, na
medida em que forem ocorrendo, tais como honorários advocatícios, CVM, publicação, 1ª parcela da estruturação
que deverá ocorrer após autorização da CVM etc.
Outras informações
Para maiores esclarecimentos a respeito da Oferta e do Fundo, bem como para obtenção de cópias do
Regulamento e deste Prospecto, do Contrato de Distribuição e dos respectivos termos de adesão ao Contrato de
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Distribuição, os interessados deverão dirigir-se à sede do Administrador, do Coordenador Líder e/ou à CVM, nos
endereços indicados abaixo, sendo que o Prospecto Preliminar encontra-se à disposição dos investidores na CVM
apenas para consulta e reprodução.
Coordenador Líder
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia
CEP 04551-065, São Paulo, SP.
At.: Sr. Fabio Ohara
Tel.: (11) 2107-6600
Fax.: (11) 2107-6699
Correio Eletrônico: institucional@riobravo.com.br
Website: www.riobravo.com.br
Link Direto: http://www.riobravo.com.br/contato/consulta_inst.asp
Ouvidoria
Tel.: 0800-722-9910
Correio Eletrônico: ouvidoria@riobravo.com.br
Administrador:
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia
CEP 04551-065, São Paulo, SP
At.: Sra. Anita Spichler Scal / Sra. Natalia Valverde
Tel.: (11) 2107-6600
Fax.: (11) 2107-6699
Correio Eletrônico: fundosimobiliarios@riobravo.com.br
Website: www.riobravo.com.br
Link Direto: http://www.riobravo.com.br/imobiliarios/index.htm
Ouvidoria
Tel.: 0800-722-9910
Correio Eletrônico: ouvidoria@riobravo.com.br
Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Rua Sete de Setembro, nº 111 - 5º andar
Rio de Janeiro – RJ
Rua Cincinato Braga, 340 – 2º, 3º e 4º andares
Edifício Delta Plaza
São Paulo – SP
Website: www.cvm.gov.br -> Fundos de Investimento -> Consulta Consolidada de Fundo
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Rua XV de Novembro, nº 275
São Paulo – SP
Website: www.bmfbovespa.com.br -> Mercados -> Fundos/ETFs -> Fundos Imobiliários
Auditores Independentes
Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S
Av. das Nações Unidas, 12.995 - 15 andar, São Paulo - SP, 04578-000, Brasil
São Paulo, SP
At.: Sr. Emerson Fabri
Tel: (11) 3054-0000
Fax: (11) 3054-0000
Correio Eletrônico: emerson.fabri@br.ey.com
Website: www.ey.com.br
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Consultores legais
Freitas Leite Advogados
Rua Gomes de Carvalho, 1666, 9º andar
São Paulo, SP
At.: Dr. Luiz Paulo Lago Daló
Tel: (11) 3728-8100
Fax: (11) 3728-8101
Correio Eletrônico: lpdalo@fladv.com.br
Website: www.fladv.com.br
Declarações do Administrador e Coordenador Líder
Declaração nos termos do artigo 56 da Instrução CVM nº 400:
O Administrador declara que (i) os documentos referentes ao registro do Fundo estão regulares e atualizados
perante a CVM; (ii) este Prospecto contém as informações verdadeiras, relevantes e necessárias ao conhecimento
pelos investidores da Oferta, bem como do objetivo, política de investimento e composição da carteira de
investimentos do Fundo, dos riscos associados aos investimentos no Fundo e das partes envolvidas com o Fundo e
com a Oferta, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta, tendo sido
elaborado de acordo com as normas pertinentes em vigor; e (ii) é responsável pela veracidade, consistência,
qualidade e suficiência das informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante o
período de realização da Oferta.
O Coordenador Líder declara que (i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, para
assegurar (a) que as informações prestadas pela Administradora por ocasião do registro e durante o período de
realização da Oferta sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta e (b) as informações fornecidas ao mercado durante o
período de realização da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas e que venham a integrar este
Prospecto, serão suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
e (ii) este Prospecto contém as informações verdadeiras, relevantes e necessárias ao conhecimento pelos
investidores da Oferta, bem como do objetivo, política de investimento e composição da carteira de investimentos
do Fundo, dos riscos associados aos investimentos no Fundo e das partes envolvidas com o Fundo e com a Oferta,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta, tendo sido elaborado de
acordo com as normas pertinentes em vigor.
Assunções, previsões e eventuais expectativas futuras constantes deste Prospecto estão sujeitas a incertezas de
natureza econômica, política e competitiva e não devem ser interpretadas como promessa ou garantia de
resultados futuros ou desempenho do Fundo. Os potenciais investidores deverão conduzir suas próprias
investigações acerca de eventuais tendências ou previsões discutidas ou inseridas neste Prospecto, bem como
acerca das metodologias e assunções em que se baseiam as discussões dessas tendências e previsões.
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3.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

O Administrador do Fundo estima que os recursos líquidos obtidos no âmbito da Oferta sejam de aproximadamente
R$ 108.861.186,32 (cento e oito milhões oitocentos e sessenta e um mil cento e oitenta e seis reais e trinta e dois
centavos), após a dedução das despesas de constituição do Fundo e das demais despesas estimadas a ela relativas,
considerando a colocação da totalidade das Cotas objeto da Oferta pelo preço de R$ 8,34 (oito reais e trinta e
quatro centavos) por Cota, os quais serão destinados ao Projeto de Expansão do Shopping Grand Plaza, conforme
descrito na página 113 deste Prospecto.
Para informações sobre a estratégia e a política de investimento do Fundo, ver Seção “Estratégia de Investimento
do Fundo” na página 91 deste Prospecto, bem como a Seção “Objetivo de Investimento e Política de
Investimento”, na página 54 deste Prospecto.
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4.

FATORES DE RISCO
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FATORES DE RISCO

Antes de tomar uma decisão de investimento no Fundo, os potenciais investidores devem, considerando sua
própria situação financeira, seus objetivos de investimento e seu perfil de risco, avaliar cuidadosamente todas as
informações disponíveis neste Prospecto e no Regulamento, inclusive, mas não se limitando àquelas relativas à
Política de Investimento, composição da carteira do Fundo e aos fatores de risco aos quais o Fundo e os
investidores estão sujeitos, incluindo aqueles descritos a seguir.
Riscos associados ao Brasil e a fatores macroeconômicos
Riscos relacionados a fatores macroeconômicos, políticas governamentais e globalização
O Fundo desenvolve suas atividades exclusivamente no mercado brasileiro e, portanto, está sujeito à influência
das políticas governamentais deste País. A condução da política econômica e seus instrumentos, como fixação da
taxa de juros, interferência na cotação da moeda brasileira e sua emissão, aumento de tarifas públicas, maior
rigidez no controle dos gastos públicos, criação de novos tributos ou aumento de alíquotas de tributos já
existentes, entre outros fatores, podem, de alguma forma, produzir efeitos sobre os mercados, especialmente o de
capitais e o imobiliário.
Além disso, num momento em que as economias mundiais estão cada vez mais interligadas, é intensa a
necessidade de capital externo, sobretudo para as nações em desenvolvimento. A credibilidade dos governos –
especialmente na implementação de suas políticas – tornam-se fatores fundamentais para a sustentação das
economias.
Por consequência, possíveis impactos negativos na economia, tais como recessão, perda do poder aquisitivo da
moeda e taxas de juros elevadas, resultantes de políticas internas ou fatores externos, podem influenciar os
resultados do Fundo.
Variáveis exógenas, tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou situações
especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a
ordem atual e influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro poderão resultar
em perdas para os Cotistas. Não será devido pelo Fundo ou por qualquer pessoa, incluindo o Administrador,
qualquer indenização, multa ou penalidade de qualquer natureza, caso os Cotistas sofram qualquer dano ou
prejuízo resultante de quaisquer de tais eventos.
Riscos relativos à atividade econômica
O comportamento da economia como um todo pode causar variações no valor dos imóveis. Deve ser destacado que
alguns fatores podem ocasionar o desaquecimento de diversos setores da economia, principalmente em
decorrência de crises econômicas – sejam elas oriundas de outros países ou mesmo do Brasil. Reflexos como
redução do poder aquisitivo em geral e aumento da falta de segurança podem ter conseqüências negativas no valor
dos imóveis objeto de investimento pelo Fundo.
A economia brasileira apresentou diversos ajustes desde a implementação do Plano Real. Tais ajustes têm
implicado na realização de reformas constitucionais, administrativas, previdenciárias, sociais, fiscais, políticas,
trabalhistas, dentre outras, as quais, em princípio têm dotado o País de uma estrutura mais moderna, de forma a
alcançar os objetivos sociais e econômicos capazes de torná-lo socialmente mais desenvolvido e competitivo no
âmbito da economia mundial, atraindo dessa forma os capitais de que necessita para o seu crescimento. Nesse
processo, acredita-se no fortalecimento dos instrumentos existentes no mercado de capitais, dentre os quais,
destacam-se os Fundos de Investimento Imobiliário.
Nessas circunstâncias, a economia brasileira se vê obrigada a promover os ajustes necessários, tais como alteração
na taxa básica de juros praticada no país, aumento na carga tributária sobre rendimentos a ganhos de capital dos
instrumentos utilizados pelos agentes econômicos, e outras medidas que podem acarretar em mudanças nas regras
dos instrumentos utilizados no nosso mercado.
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O Fundo desenvolverá suas atividades no mercado brasileiro, estando sujeito aos efeitos da política econômica
praticada pelos Governos Federal, Estaduais e Municipais. Adicionalmente, o Fundo está sujeito, direta ou
indiretamente, às variações e condições dos mercados de ações, especialmente dos mercados de câmbio, juros,
bolsa e derivativos, que são afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e
internacionais
O Investidor deve estar ciente de que o Fundo ou qualquer outra pessoa, incluindo a Administradora, não se
responsabilizará e não ficará sujeita ao pagamento de qualquer indenização, multa ou penalidade de qualquer
natureza caso os Cotistas venham a sofrer dano ou prejuízo resultante de quaisquer eventos relacionados às
políticas econômicas e institucionais do governo.
O comportamento negativo da economia brasileira, resultante de fatores internos ou externos, pode resultar – e
normalmente resulta - em oscilações negativas também no mercado imobiliário, suscetível e sensível a crises,
recessões e alterações econômicas significativas. A redução do poder aquisitivo das famílias e a falta de segurança
para a continuidade de investimentos no setor podem colocar em risco a continuidade do Empreendimento.
Riscos relacionados ao investimento em Cotas
Risco relacionado à liquidez
Os fundos imobiliários são condomínios fechados, não admitindo o resgate de suas cotas, senão quando da
liquidação do Fundo. Desse modo, o Cotista somente poderá negociar as suas Cotas no âmbito da BM&FBOVESPA,
importante mercado secundário nacional, o que pode resultar na dificuldade para os Cotistas interessados em
desfazer de suas posições alienar as suas Cotas mesmo em negociações ocorridas no mercado secundário.
Adicionalmente, o mercado de capitais nacional está ainda em fase de maturação e desenvolvimento, não
havendo, na atual conjuntura, volumes significativos de transações de recursos em cotas de fundos de
investimento imobiliário ou, ainda, investidores interessados em realizar transações de aquisição e alienação de
cotas de fundos imobiliários.
Assim sendo, espera-se que o Investidor que adquirir as Cotas do Fundo deve estar consciente de que o
investimento no Fundo possui características peculiares e específicas quanto à liquidez das Cotas, consistindo,
portanto como um investimento de médio a longo prazo. Pode haver, inclusive, alguma oscilação do valor da Cota
no curto prazo, que pode acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do Cotista de
aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo.
Risco relativo ao valor mobiliário face à propriedade dos ativos
Apesar de o Fundo ter sua carteira de investimentos constituída por bens imóveis e outros ativos imobiliários ou
por direitos relacionados a Imóveis Investidos, a propriedade de cotas do Fundo não confere aos seus titulares
propriedade sobre os Imóveis Investidos.
Risco tributário
A Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, estabelece que os fundos de investimento imobiliário devem distribuir,
pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base
em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.
Ainda de acordo com a mesma lei, o fundo que aplicar recursos em empreendimentos imobiliários que tenham
como incorporador, construtor ou sócio, Cotista que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele
relacionadas, percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) das cotas emitidas pelo fundo, sujeitam-se à
tributação aplicável às pessoas jurídicas, para fins de incidência da tributação corporativa cabível (IR de pessoas
jurídicas, CSLL, PIS e COFINS).
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Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos Cotistas na alienação ou no resgate das Cotas quando da
extinção do Fundo, bem como quaisquer outros valores distribuídos pelo Fundo aos Cotistas, sujeitam-se ao IR à
alíquota de 20% (vinte por cento).
Não obstante, de acordo com o artigo 3º, III, c/c Parágrafo Único, inciso II, da Lei nº 11.033/04, ficam isentos do IR
na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas residentes no Brasil, os rendimentos distribuídos por
fundos de investimento imobiliário cujas cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores
ou no mercado de balcão organizado, tal como é o caso do Fundo.
Estabelece, ainda, o mencionado dispositivo legal que o benefício fiscal acima mencionado (i) será concedido
somente nos casos em que o fundo de investimento imobiliário possua, no mínimo, 50 (cinquenta) cotistas e que
(ii) não será concedido ao cotista pessoa física titular de cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais da
totalidade das cotas emitidas pelo fundo ou cujas cotas lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior
a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo fundo.
Desta forma, o risco tributário engloba o risco de perdas decorrente da criação de novos tributos, interpretação
diversa da atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou a revogação de isenções vigentes, sujeitando o Fundo
ou seus Cotistas a encargos tributários não previstos inicialmente.
Risco de alterações tributárias e mudanças na legislação
O risco tributário, conforme acima descrito, engloba o risco de perdas decorrente da criação de novos tributos,
interpretação diversa da atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou a revogação de isenções vigentes,
sujeitando o Fundo ou seus Cotistas a novos recolhimentos não previstos inicialmente.
Embora no atual governo não existam perspectivas de mudanças que venham a gerar impactos negativos na
tributação dos fundos de investimento imobiliário, existe o risco de, por ocasião da instalação de um novo
mandato presidencial, as atuais regras virem a ser modificadas no contexto de uma eventual reforma tributária.
Riscos jurídicos
Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico deste Fundo considera um conjunto de rigores e
obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos públicos ou privados tendo por diretrizes a legislação
em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de
capitais brasileiro, no que tange a este tipo de operação financeira, em situações atípicas ou conflitantes poderá
haver perdas por parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço
contratual.
Ausência de garantia
As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador, do Gestor, do Consultor Imobiliário, do
Escriturador ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC, podendo ocorrer perda total do capital investido pelos
Cotistas.
Riscos associados ao investimento no Fundo
Riscos relativos à rentabilidade do investimento
O investimento em cotas de um fundo de investimento imobiliário é uma aplicação em valores mobiliários de renda
variável, o que pressupõe que a rentabilidade do Cotista dependerá da valorização imobiliária e do resultado da
administração do imóvel objeto do patrimônio do Fundo, bem como da gestão discricionária do Administrador, no
que tange às aquisições e alienações dos imóveis.
No caso em questão, os rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas dependerão, principalmente, dos resultados
obtidos pelo Fundo com a locação ou arrendamento, ou, ainda, com a cessão a terceiros dos direitos e créditos
decorrentes da locação ou arrendamento dos imóveis de seu patrimônio.
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Vale ressaltar que, caso o Fundo venha a adquirir um imóvel que já possua suas unidades alugadas, os atuais
contratos de locação então vigentes poderão ser mantidos pelo Fundo até o seu vencimento. No entanto, pode
ocorrer que no futuro tais inquilinos deixem de ser locatários desses imóveis, fato que obrigaria o Administrador a
negociar nova locação em condições de mercado.
Os Cotistas do Fundo farão jus ao recebimento de rendimentos que lhes serão pagos a partir da percepção pelo
Fundo dos valores que lhe forem pagos pelos locatários, arrendatários dos espaços comerciais do Empreendimento,
a título de locação e/ou arrendamento. Assim, por todo tempo em que os espaços comerciais estiverem locados ou
arrendados, o Fundo estará exposto aos riscos de crédito dos locatários ou arrendatários. Caso algum dos maiores
locatários do Fundo rescinda os contratos de locação ou torne-se inadimplente, os negócios e resultados do Fundo
podem ser adversamente afetados.
Antes de tomar uma decisão de investimento de recursos no Fundo, os Investidores devem, considerando sua
própria situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil de risco, avaliar, cuidadosamente,
todas as informações disponíveis neste Prospecto e no Regulamento do Fundo, e, em particular, aquelas
relativas à Política de Investimento e composição da carteira do Fundo, e, aos fatores de risco descritos
nesta sessão, relativos ao Fundo.
Risco relativo à desvalorização dos imóveis adquiridos pelo Fundo
Como os recursos do Fundo destinam-se à aplicação em bens imóveis, um fator que deve ser preponderantemente
levado em consideração é o potencial econômico, inclusive a médio e longo prazo, da região onde está localizado
o imóvel a ser adquirido para integrar patrimônio do Fundo.
A análise do potencial econômico da região deve circunscrever-se não somente ao potencial econômico corrente,
como também deve levar em conta a evolução do potencial econômico da região no futuro, tendo em vista a
possibilidade de eventual decadência econômica da região, com impacto direto sobre o valor do imóvel objeto de
investimento pelo Fundo.
Riscos relativos às receitas mais relevantes
Os principais riscos relativos às receitas mais relevantes do Fundo são:
(i) Quanto às receitas de locação dos imóveis:
O não pagamento de aluguéis pelos inquilinos ou o aumento de vacância nos imóveis implicarão em não
recebimento de receitas por parte do Fundo, uma vez que os aluguéis serão a sua principal fonte de receitas. Além
disso, na hipótese de inadimplemento de parte substancial dos inquilinos, o Fundo poderá não ter condições de
pagar seus compromissos nas datas acordadas.
(ii) Quanto às alterações nos valores dos aluguéis atualmente praticados:
As projeções de receitas do Fundo são feitas com base nos contratos de locação vigentes. Há, entretanto, a
possibilidade de tais receitas não se concretizarem na íntegra, visto que a cada vencimento anual as bases dos
contratos podem ser renegociadas, provocando alterações nos valores originalmente acordados.
Ainda em função dos contratos de locação, não havendo acordo entre locador e locatário sobre o valor da locação,
poderá ser pedida a revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. Assim, os valores de
locação poderão variar conforme as condições de mercado vigentes à época da ação revisional.
(iii) Quanto às receitas a serem projetadas:
As projeções de receitas do Fundo serão feitas, sempre que possível, com base nos contratos de locação vigentes
do Empreendimento. Existe, ainda, a possibilidade de tais receitas não se concretizarem na íntegra no caso de
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inadimplência dos locatários ou de decisão unilateral do locatário de deixar o imóvel antes do vencimento do
prazo estabelecido no seu contrato de locação.
Nesta hipótese, é possível que tal fato possa comprometer a receita do Fundo, com reflexo na remuneração do
Cotista, caso os espaços comerciais do empreendimento não sejam locados de imediato. Além disso, a eventual
rescisão dos contratos em vigor pelos locatários poderá provocar uma queda da rentabilidade do Fundo com
consequências negativas para o investidor, uma vez que os espaços comerciais vagos poderão ser locados a valores
inferiores aos utilizados no contrato de locação anterior.
Riscos relativos à aquisição de imóveis
Os imóveis objeto de investimento pelo Fundo deverão encontrar-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus,
gravames ou hipotecas. Não obstante, após a aquisição e enquanto os instrumentos de compra e venda não
estiverem devidamente registrados em nome do Fundo, existe a possibilidade de que tais imóveis sejam onerados
para satisfação de dívidas contraídas pelos antigos proprietários numa eventual execução proposta por seus
credores, caso os mesmos não possuam outros bens para garantir o pagamento de tais dívidas, o que dificultaria ou
impossibilitaria a transmissão da propriedade dos imóveis para o Fundo.
Riscos de despesas extraordinárias
O Fundo, na qualidade de proprietário dos imóveis, estará eventualmente sujeito ao pagamento de despesas
extraordinárias, tais como rateios de obras e reformas, pintura, decoração, conservação, instalação de
equipamentos de segurança, indenizações trabalhistas, bem como quaisquer outras despesas que não sejam
rotineiras na manutenção dos imóveis e dos Empreendimentos em que se situam. O pagamento de tais despesas
ensejaria uma redução na rentabilidade das Cotas.
Não obstante, o Fundo estará sujeito a despesas e custos decorrentes de ações judiciais necessárias para a
cobrança de aluguéis inadimplidos, ou ainda ações judiciais de despejo, renovatórias, revisionais, entre outras,
bem como quaisquer outras despesas inadimplidas pelos locatários dos imóveis, tais como tributos, despesas
condominiais, podendo ainda ser obrigado a arcar com custos para reforma ou recuperação de imóveis inaptos para
locação após a desocupação dos imóveis.
Custos de manutenção do Fundo
Além das despesas extraordinárias, a manutenção do Fundo também gera custos que podem interferir na
rentabilidade do Fundo e do Cotista. São eles:
(i)

Custódia de Cotas, escrituração de Cotas, Auditoria, Publicações Legais e Laudos de Avaliação anuais ou
quando necessário – decorrentes de contratos firmados, ou a serem firmados, esses itens constituem-se
praticamente em custo fixo do Fundo, já que todos são resultantes de exigências legais. Variações, no
entanto, podem existir anualmente em função da atualização monetária dos valores dos contratos.

(ii)

Honorários Administrativos – dentre os custos de manutenção do Fundo, este é o único, respeitadas as
condições atualmente vigentes, que pode vir a se configurar em um custo variável, ficando estabelecido
no Regulamento a remuneração.

(iii)

Honorários advocatícios com a defesa dos interesses do Fundo.

Risco de sinistro
No caso de sinistro envolvendo a integridade física dos ativos do Fundo, os recursos obtidos pela cobertura do
seguro dependerão da capacidade de pagamento da companhia seguradora contratada, nos termos da apólice
exigida. Além disso, as indenizações a serem pagas pelas seguradoras poderão ser insuficientes para a reparação
do dano sofrido, observadas as condições gerais das apólices.
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Risco de desapropriação
Há possibilidade de que ocorra a desapropriação, parcial ou total, dos imóveis que constituem o patrimônio do
Fundo, por decisão unilateral do Poder Público, a fim de atender finalidades de utilidade e interesse público.
Nesta hipótese, os recursos decorrentes do pagamento da indenização pelo Poder Público podem não ser
suficientes para recompensar os investimentos realizados pelos Cotistas, podendo, assim, a desapropriação dos
imóveis representar uma perda financeira para os Cotistas.
Concentração de recursos do Fundo
Tendo em vista que os recursos que integram o patrimônio do Fundo estão direcionados exclusivamente à
aplicação no Grand Plaza Shopping, nos centros e unidades comerciais instalados nas áreas dos Empreendimentos,
quaisquer perdas ou deteriorações eventualmente verificadas em uma determinada área dos Empreendimentos
poderão representar efeitos adversos para os Empreendimentos como um todo. Além disso, o insucesso na
condução das atividades dos Empreendimentos ou a ocorrência de acontecimentos de natureza econômica poderá
impactar os resultados dos Empreendimentos de forma adversa e significativa, refletindo diretamente no valor
atribuído às Cotas.
Risco de Controle das Receitas
Os aluguéis das unidades comerciais consistem na principal fonte de receita do Fundo. As Normas Gerais
estabelecem que os aluguéis serão calculados com base em um aluguel mínimo mensal fixo acrescido da diferença
positiva entre o aluguel variável determinado como percentual do faturamento do lojista e o mínimo mensal fixo,
se houver.
No tocante ao valor variável, este será calculado com base em um percentual do faturamento bruto mensal da
atividade ou comércio exercido pelo lojista locatário do imóvel. Embora haja fiscalização do faturamento bruto
dos locatários, pode ocorrer desta fiscalização ser ineficaz e resultar em prejuízo para os Cotistas, tendo em vista
que o valor variável do aluguel poderá não condizer com o valor efetivamente devido.
Vacância
Não há garantia de manutenção no futuro dos atuais níveis de locação dos imóveis, sendo que, em caso de
vacância de parcela das unidades dos Empreendimentos, as despesas condominiais e tributos deverão ser
suportados pelos Empreendimentos, o que comprometerá os fluxos de caixa previstos, diminuindo os rendimentos
a serem distribuídos entre os Cotistas do Fundo.
Risco de decisões judiciais desfavoráveis.
O Fundo poderá ser réu em diversas ações, nas esferas cível e tributária. Não há garantia de que o Fundo venha a
obter resultados favoráveis ou que eventuais processos judiciais ou administrativos propostos contra o Fundo
venham a ser julgados improcedentes, ou, ainda, que ele tenha reservas suficientes. Caso tais reservas não sejam
suficientes para cumprir com os custos decorrentes de tais processos, é possível que um aporte adicional de
recursos seja feito mediante a subscrição e integralização de novas Cotas pelos Cotistas, que deverão arcar com
eventuais perdas.
Risco de inexistência de quorum nas deliberações a serem tomadas pela Assembleia Geral de Cotistas
Determinadas matérias que são objeto de Assembleia Geral de Cotistas somente serão deliberadas quando
aprovadas por maioria qualificada dos Cotistas. Tendo em vista que fundos imobiliários tendem a possuir número
elevado de Cotistas, é possível que as matérias que dependam de quorum qualificado fiquem impossibilitadas de
aprovação pela ausência de quorum na instalação (quando aplicável) e na votação de tais assembleias. A
impossibilidade de deliberação de determinadas matérias podem ensejar, dentre outros prejuízos, a liquidação
antecipada do Fundo.
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Risco relativo à concentração e pulverização
Poderá ocorrer situação em que um único Cotista venha a integralizar parcela substancial da emissão das Cotas do
Fundo, passando tal Cotista a deter uma posição expressivamente concentrada, fragilizando, assim, a posição dos
eventuais Cotistas minoritários. Nesta hipótese, há possibilidade de que deliberações sejam tomadas pelo Cotista
majoritário em função de seus interesses exclusivos em detrimento do Fundo e/ou dos Cotistas minoritários.
Riscos relacionados ao investimento em imóveis e ao Empreendimento
Condições econômicas e sociais locais
Condições econômicas e sociais adversas nos locais onde estão localizados os Empreendimentos podem afetar
adversamente os níveis de ocupação e locação dos espaços e, conseqüentemente, causar efeito adverso no valor
das Cotas.
No Fundo, o resultado operacional depende substancialmente da capacidade de locar os espaços disponíveis no
Grand Plaza Shopping. Na ocorrência de alguma das condições abaixo descritas, o resultado operacional do
Empreendimento pode ser negativamente afetado:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

períodos de recessão e desaquecimento da economia brasileira, com a conseqüente diminuição dos
valores das locações;
falta de confiança dos locatários na segurança, conveniência e atratividade das áreas nas quais o Grand
Plaza Shopping está instalado;
incapacidade de atração e manutenção de locatários de lojas âncora;
inadimplência e/ou não cumprimento das obrigações contratuais pelos locatários;
aumento de tributos incidentes sobre as atividades do Fundo e dos locatários;
mudanças regulatórias no setor de Shopping Centers, inclusive nas leis de zoneamento; e
competitividade de lojas de varejo e outros meios de venda de varejo, como a internet.

Desempenho das lojas instaladas
O resultado operacional do Grand Plaza Shopping depende, em grande parte, do recebimento de valores a título
de aluguel de seus respectivos lojistas, o que, por sua vez, depende do sucesso das vendas das lojas, o qual está
sujeito, entre outros fatores, ao movimento intenso e poder de compra de clientes e à situação geral da economia
brasileira. A redução no movimento do Grand Plaza Shopping, como resultado de declínio econômico nacional, a
queda da atratividade de suas lojas ou a abertura de novos centros de compras em regiões próximas, pode causar a
diminuição da rentabilidade de seus locatários e, conseqüentemente, acarretar uma redução nas receitas do
Fundo.
O risco de forte concorrência
A construção de Shopping Centers ou centros comerciais ao ar livre nas proximidades da área em que se situam o
Grand Plaza Shopping poderá impactar a sua capacidade de locação eficiente de seus espaços e lojas. O ingresso
de novos concorrentes nas regiões nas quais o Grand Plaza Shopping opera poderá demandar um aumento não
planejado de investimentos, o que poderá causar um efeito adverso e imprevisto ao Fundo. Ademais, caso haja
uma diminuição no movimento do Grand Plaza Shopping em virtude dos novos concorrentes ou, caso esses novos
empreendimentos ofereçam condições mais vantajosas, o Fundo poderá enfrentar dificuldades na renovação dos
contratos de locação, o que poderá gerar vacância dos espaços do Grand Plaza Shopping e a conseqüente redução
do fluxo de caixa e lucro operacional. Além disso, o Grand Plaza Shopping pode sofrer concorrência de outros
meios de consumo utilizados pelos consumidores do Grand Plaza Shopping, tais como telemarketing, lojas virtuais,
entre outros.
Risco de acidentes e seus impactos
Os Shopping Centers, por serem locais públicos e de ampla movimentação de pessoas, estão sujeitos à ocorrência
de acidentes e outras infrações em suas dependências, independentemente das políticas de prevenção adotadas, o
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que pode impactar de forma negativa o Fundo. É possível que os freqüentadores e consumidores do Grand Plaza
Shopping migrem para outros centros de compra que acreditem ser mais seguros. Isto pode gerar uma redução no
volume de vendas das lojas e no resultado operacional do Grand Plaza Shopping, causando um efeito adverso para
o Fundo.
Segurança Jurídica
A atuação regular dos Shopping Centers está sujeita, entre outros fatores, ao atendimento da legislação federal,
estadual e municipal, dos regulamentos, das normas de construção, zoneamento, uso do solo e proteção ao meio
ambiente e à obtenção de autorizações e licenças. Caso o Grand Plaza Shopping viole ou deixe de cumprir
referidas normas ou não obtenham ou renovem as suas licenças ou autorizações, poderão sofrer sanções
administrativas ou judiciais, tais como imposição de multas, embargos de obras, interdições, cancelamento de
licenças, entre outras punições. Ademais, caso o Poder Público decida por editar normas mais rigorosas para o
funcionamento dos Shopping Centers ou mudar entendimento com relação a determinada hipótese, as atividades
dos Grand Plaza Shopping poderá ter os seus custos aumentados para adequação às novas regras, o que pode
ocasionar um efeito adverso relevante para o Fundo.
Risco de perdas não cobertas pelos seguros contratados
Embora o Grand Plaza Shopping mantenha apólices de seguro patrimonial dentro das práticas usuais de mercado,
existem determinados tipos de risco que podem não estar cobertos pelas respectivas apólices (tais como guerra,
terrorismo, caso fortuito e de força maior, responsabilidades por certos danos, poluição ambiental ou interrupção
de certas atividades). Assim, na hipótese de ocorrência de quaisquer desses eventos não cobertos, os
investimentos realizados no Grand Plaza Shopping podem ser perdidos, gerando custos adicionais para a sua
recomposição e reforma, resultando em prejuízos para o Grand Plaza Shopping. Adicionalmente, não se pode
garantir que, mesmo na hipótese da ocorrência de um sinistro coberto por apólices de seguro, o pagamento do
seguro será suficiente para cobrir os danos decorrentes de tal sinistro.
Ademais, os Empreendimentos podem não ser capazes de renovar as apólices de seguro em melhores ou nas
mesmas condições contratadas, o que pode gerar um efeito adverso relevante para o Fundo.
Risco das Contingências Ambientais
Eventuais contingências ambientais podem implicar em responsabilidades pecuniárias (indenizações e multas por
prejuízos causados ao meio ambiente), o que pode afetar a rentabilidade do Fundo.
A Câmara Municipal do Município de Santo André, Estado de São Paulo, onde se localiza o Grand Plaza Shopping,
editou, em 14 de outubro de 1998, a Lei Municipal nº 7.733, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 15.091, de 8
de julho de 2004, a qual é cria aos empreendimentos listados pelo Artigo 74 da referida Lei, dentre os quais se
inserem os shoppings centers, a obrigação de providenciar os respectivos licenciamentos ambientais junto à
referida municipalidade. Diante de tal exigência e visando à obtenção da licença acima mencionada, o Grand Plaza
Shopping promoveu a realização de pesquisas no terreno em que está instalado, as quais resultaram na descoberta
de contaminação do solo (pela substância cloreto de vinila) da área relativa às edificações originais do Grand Plaza
Shopping, excluída a área de expansão do Grand Plaza Shopping, razão pela qual há possibilidade de os respectivos
projetos de expansão sofrerem atrasos. A contaminação acima referida decorre das atividades industriais de
fábricas antigamente localizadas no terreno atualmente ocupado pelo Grand Plaza Shopping.
Informações contidas neste Prospecto
Este Prospecto contém informações acerca do Fundo, bem como perspectivas de desempenho do Fundo que
envolvem riscos e incertezas.
Embora as informações constantes deste Prospecto tenham sido obtidas de fontes idôneas e confiáveis e as
perspectivas do Fundo sejam baseadas em convicções e expectativas razoáveis, não há garantia de que o
desempenho futuro do Fundo seja consistente com essas perspectivas. Os eventos futuros poderão diferir
sensivelmente das tendências aqui indicadas.
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Adicionalmente, as informações contidas neste Prospecto em relação ao Brasil e à economia brasileira são
baseadas em dados publicados pelo BACEN, pelos órgãos públicos e por outras fontes independentes, tais como a
Fundação Getúlio Vargas.
Nos termos do Artigo 15, XXII, da Instrução CVM nº 472/08, o Administrador compromete-se a informar, mediante a
publicação de fato relevante, qualquer evento que acarrete a alteração no tratamento tributário aplicável ao
Fundo e/ou aos seus Cotistas, incluindo, mas não se limitando, as seguintes hipóteses: (i) caso a quantidade de
Cotistas se torne inferior a 50 (cinquenta); e (ii) caso as Cotas deixem de ser negociadas em mercado de bolsa ou
de balcão organizado.
Ainda, o Administrador informará o Cotista cujas Cotas representem participação superior a 10% (dez por cento) do
Patrimônio Líquido do Fundo, a fim de que este possa tomar as providências que entender cabíveis.
Não obstante o disposto acima, o Fundo não investirá em empreendimentos imobiliários cujo sócio, incorporador
ou construtor seja Cotista detentor de cotas que representem percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento)
do Patrimônio Líquido do Fundo, de modo a não alterar o tratamento tributário aplicável ao Fundo, conforme o
disposto no Artigo 2º da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, conforme alterada.
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5.

O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING
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O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING
Os termos utilizados nesta Seção do Prospecto terão o mesmo significado que lhes for atribuído no Regulamento e
na Seção “Definições” deste Prospecto. Esta Seção traz um breve resumo dos capítulos do Regulamento, mas sua
leitura não substitui a leitura cuidadosa do Regulamento.
Base legal
O Fundo, constituído sob a forma de condomínio fechado, tem como base legal a Lei nº 8.668/93 e a Instrução CVM
nº 472.
Constituição e prazo de duração
A constituição do Fundo e o inteiro teor do Regulamento foram aprovados por ato único do UNIBANCO – União de
Bancos Brasileiros, primeiro administrador do Fundo ABC, datado de 08 de junho de 2004. O Regulamento foi
alterado em 14 de abril de 2011, e foi registrado no 3° Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, em 15 de abril de 2011, sob n.º 8766503.
O Fundo tem prazo de duração indeterminado.
Público alvo
O Fundo é destinado a pessoas naturais e jurídicas, inclusive não-residentes, bem como fundos de investimento,
que tenham por objetivo investimento de longo prazo, remunerado preponderantemente a partir da alienação,
locação ou arrendamento de bens imóveis.
Administração
O Fundo é administrado e tem sua carteira gerida pela Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., sociedade devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de
carteira de títulos e valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 6.044, de 12 de julho de 2000, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, CEP
04551-065, inscrita no CNPJ/MF sob nº 72.600.026/0001-81.
O Administrador é o proprietário fiduciário dos bens e direitos adquiridos com os recursos do Fundo e, nessa
qualidade, pode efetuar todas as negociações de imóveis ou direitos sobre imóveis em nome do Fundo. Neste
sentido, o Administrador tem poderes para gerir o patrimônio do Fundo, podendo realizar todas as operações e
praticar todos os atos relacionados ao objeto do Fundo, exercer os direitos inerentes à propriedade dos bens
integrantes do patrimônio do Fundo, inclusive os de ação, recurso e exceção, podendo abrir e movimentar contas
bancárias, adquirir e alienar livremente títulos pertencentes ao Fundo, praticar, enfim, todos os atos necessários à
administração do Fundo, observadas as limitações estabelecidas no Regulamento e na legislação e regulamentação
vigentes.
Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, bem como seus frutos e rendimentos:
(i)

não se comunicam com o patrimônio do Administrador;

(ii)

não integram o ativo do Administrador;

(iii)

não respondem por qualquer obrigação do Administrador;

(iv)

não compõem a lista de bens e direitos do Administrador, para efeito de liquidação judicial ou
extrajudicial;

(v)

não podem ser dados em garantia de débito de operação do Administrador;
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(vi)

não são passíveis de execução por quaisquer credores do Administrador, por mais privilegiados que
possam ser; e

(vii)

não podem ser objeto de constituição de quaisquer ônus reais.

Incluem-se entre as obrigações do Administrador:
(i)

efetuar a averbação, no Registro de Imóveis, nas matrículas dos imóveis adquiridos com recursos do
Fundo, das restrições mencionadas no parágrafo anterior;

(ii)

manter, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem:

(iii)

o registro de Cotistas e de transferência de Cotas;

(iv)

os livros de atas e de presença das Assembléias de Cotistas;

(v)

a documentação relativa aos imóveis, operações e patrimônio do Fundo;

(vi)

os registros contábeis das operações e do patrimônio do Fundo;

(vii)

o arquivo dos pareceres e relatórios do auditor independente; e

(viii)

o arquivo dos pareceres e laudos de avaliação da empresa de consultoria contratada.

(ix)

celebrar os negócios jurídicos e realizar todas as operações necessárias à execução da política de
investimentos do Fundo, exercendo, ou diligenciando para que sejam exercidos, todos os direitos
relacionados ao patrimônio e às atividades do Fundo;

(x)

receber rendimentos e quaisquer valores devidos ao Fundo;

(xi)

no caso de ser informado sobre a instauração de procedimento administrativo pela CVM, manter a
documentação referida no item (ii) acima até o término do procedimento;

(xii)

dar cumprimento aos deveres de informação previstos no Capítulo VII da Instrução CVM nº 472 e no
Regulamento;

(xiii)

manter atualizado junto à CVM a lista de prestadores de serviços contratados pelo Fundo;

(xiv)

observar as disposições constantes do Regulamento e deste Prospecto, bem como as deliberações da
Assembléia Geral de Cotistas;

(xv)

controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos ativos do Fundo, fiscalizando os serviços
prestados por terceiros contratados, se algum, e o andamento dos empreendimentos imobiliários sob sua
responsabilidade, se algum;

(xvi)

administrar financeiramente o Fundo, cuidando de forma judiciosa, da tesouraria, da controladoria e da
contabilidade, sem onerá-lo com despesas desnecessárias e acima do razoável, bem como do recebimento
de quaisquer valores devidos ao Fundo;

(xvii)

agir sempre em benefício do Fundo e dos Cotistas, empregando na defesa de seus direitos a diligência
necessária exigida pelas circunstâncias e praticando todos os atos, judiciais ou extrajudiciais, necessários
a assegurá-los;

(xviii)

custear as despesas de propaganda do Fundo; e
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(xix)

manter custodiados em instituição prestadora de serviços de custódia, devidamente autorizada pela CVM,
os títulos adquiridos com recursos do Fundo.

É vedado ao Administrador praticar os seguintes atos, observada a seção “Restrições às operações do Fundo”
abaixo:
(i)

adquirir Cotas para o seu patrimônio próprio;

(ii)

valer-se de informação relevante relativa ao Fundo ou às suas operações, para obter, para si ou para
outrem, vantagem na compra e venda de Cotas, cabendo-lhe, ainda, zelar para que subordinados ou
terceiros de sua confiança não divulguem ou se utilizem de tais informações para esse fim;

(iii)

receber qualquer vantagem ou benefício, direto ou indireto, relacionado às atividades do Fundo que não
seja transferido em benefício dos Cotistas; e

(iv)

desenvolver quaisquer atividades concorrentes que possam resultar em violação de suas responsabilidades
fiduciárias perante o Fundo ou que o colocariam em posição menos favorecida do que a de outros fundos
ou sociedades similares cujos patrimônios venham a ser por ele administrados.

Consultor Imobiliário
Nos termos do Regulamento, há a possibilidade de contratação de consultor imobiliário pelo Fundo. No entanto, na
data deste Prospecto, o Fundo não havia contratado qualquer consultor imobiliário.
Não obstante, uma vez contratado o consultor imobiliário, na forma prevista no Parágrafo Primeiro do Artigo 2º do
Regulamento, a ele caberá confeccionar os laudos de avaliação referentes aos imóveis que o Fundo pretenda
adquirir, sendo-lhe facultado identificar negócios relativos ao objeto do Fundo, apresentando-os ao Administrador,
para análise prévia dos representantes dos Cotistas, acompanhados das respectivas análises econômico-financeiras
e laudos de avaliação, bem como proferir parecer relativo a aprovação ou não dos negócios a serem efetivados
pelo Fundo, nos termos do Regulamento.
Substituição do Administrador
O Administrador será substituído nos casos de renúncia ou destituição pela Assembleia Geral de Cotistas.
Na hipótese de renúncia, ficará o Administrador obrigado a (i) convocar imediatamente Assembleia Geral de
Cotistas para eleger o respectivo substituto e sucessor ou deliberar a liquidação do Fundo, a qual deverá ser
efetuada pelo Administrador, ainda que após sua renúncia; e (ii) permanecer no exercício de suas funções, até ser
averbada no Cartório de Registro de Imóveis, nas matrículas referentes aos bens imóveis e direitos integrantes do
patrimônio do Fundo, a ata da Assembleia Geral de Cotistas que eleger seu substituto e sucessor na propriedade
fiduciária desses bens e direitos, devidamente aprovada pela CVM e registrada no Cartório de Títulos e
Documentos.
É facultado aos Cotistas que detenham ao menos 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas, a convocação da
Assembleia Geral de Cotistas, caso o Administrador não convoque a Assembleia Geral de Cotistas de que trata o
parágrafo acima, no prazo de 10 (dez) dias contados da renúncia.
Na hipótese de descredenciamento para o exercício da atividade de administração de carteira, por decisão da
CVM, ficará o Administrador obrigado a convocar imediatamente a Assembleia Geral de Cotistas para eleger o
respectivo substituto, a se realizar no prazo de até 15 (quinze) dias, sendo também facultado aos Cotistas que
detenham ao menos 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas ou à CVM, nos casos de descredenciamento, a
convocação da Assembleia Geral de Cotistas.
No caso de descredenciamento do Administrador, a CVM deverá nomear administrador temporário até a eleição de
nova administração.
51
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

Após a averbação acima referida, os Cotistas eximirão o Administrador de qualquer responsabilidade ou ônus,
exceto em caso de comprovado dolo ou culpa.
No caso de liquidação extrajudicial do Administrador caberá ao liquidante designado pelo BACEN, sem prejuízo do
disposto no Artigo 37 da Instrução CVM nº 472, convocar a Assembleia Geral de Cotistas, no prazo de 05 (cinco)
Dias Úteis, contados da data de publicação no Diário Oficial da União, do ato que decretar a liquidação
extrajudicial, a fim de deliberar sobre a eleição do novo Administrador e a liquidação ou não do Fundo.
Cabe ao liquidante praticar todos os atos necessários à gestão regular do patrimônio do Fundo, até ser procedida a
averbação acima referida, a qual deverá ser procedida ainda que a Assembleia Geral de Cotistas delibere a
liquidação do Fundo, em consequência da renúncia, da destituição ou da liquidação extrajudicial do
Administrador, cabendo à Assembleia Geral, nestes casos, eleger novo administrador para processar a liquidação
do Fundo.
Se a Assembleia Geral de Cotistas não eleger novo Administrador no prazo de 30 (trinta) Dias Úteis, contados da
data de publicação no Diário Oficial da União do ato que decretar a liquidação extrajudicial do Administrador, o
BACEN nomeará uma nova instituição para processar a liquidação do Fundo, ficando a instituição liquidante
obrigada a arcar com os custos de remuneração do Administrador assim nomeado.
Nos casos acima descritos, bem como na sujeição ao regime de liquidação judicial ou extrajudicial, a ata da
Assembleia Geral de Cotistas que eleger novo administrador, devidamente aprovada e registrada na CVM, constitui
documento hábil para averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, da sucessão da propriedade fiduciária dos
bens imóveis integrantes do patrimônio do Fundo.
A sucessão da propriedade fiduciária de bem imóvel integrante de patrimônio do Fundo não constitui transferência
de propriedade.
Caso o Administrador renuncie às suas funções ou entre em processo de liquidação judicial ou extrajudicial,
correrão por sua conta os emolumentos e demais despesas relativas à transferência, ao seu sucessor, da
propriedade fiduciária dos bens imóveis e direitos integrantes do patrimônio do Fundo.
Restrições às operações do Fundo
É vedado ao Administrador, no exercício de suas atribuições e utilizando recursos ou ativos do Fundo:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

(xi)
(xii)
(xiii)

adquirir imóveis sem prévia avaliação da empresa de consultoria contratada para esse fim e sem a
competente aprovação da Assembleia Geral de Cotistas;
receber depósito em sua conta corrente;
conceder empréstimos, adiantar rendas futuras ou abrir créditos aos Cotistas sob qualquer modalidade;
contrair ou efetuar empréstimos de qualquer natureza;
prestar fiança, aval, bem como aceitar ou coobrigar-se sob qualquer forma nas operações praticadas pelo
Fundo;
aplicar no exterior os recursos captados no país;
aplicar recursos na aquisição de Cotas;
vender a prestação as Cotas, admitida a divisão da 8ª Emissão em séries e integralização via chamada de
capital;
prometer rendimentos predeterminados aos Cotistas;
realizar operações do Fundo, quando caracterizada situação de conflito de interesses entre o Fundo e o
Administrador e/ou o Consultor Imobiliário, se houver, ou entre o Fundo e o empreendedor, ressalvado o
disposto no Artigo 48 do Regulamento;
constituir ônus reais sobre os imóveis integrantes do patrimônio do fundo;
realizar operações com ativos financeiros ou modalidades operacionais não previstas na Instrução CVM nº
472;
realizar operações com ações e outros valores mobiliários fora de mercados organizados autorizados pela
CVM, ressalvadas as hipóteses de distribuições públicas, de exercício de direito de preferência e de
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(xiv)

(xv)

conversão de debêntures em ações, de exercício de bônus de subscrição e nos casos em que a CVM tenha
concedido prévia e expressa autorização;
realizar operações com derivativos, exceto quando tais operações forem realizadas exclusivamente para
fins de proteção patrimonial e desde que a exposição seja sempre, no máximo, o valor do patrimônio
líquido do Fundo; e
praticar qualquer ato de liberalidade.

A vedação prevista no item (xi) acima não impede a aquisição, pelo Administrador, de imóveis sobre os quais
tenham sido constituídos ônus reais anteriormente ao seu ingresso no patrimônio do Fundo.
O Fundo poderá emprestar seus títulos e valores mobiliários, desde que tais operações de empréstimo sejam
cursadas exclusivamente através de serviço autorizado pelo BACEN ou pela CVM ou usá-los para prestar garantias
de operações próprias.
Responsabilidade
O Administrador, dentre as atribuições que lhe são conferidas nos termos do Regulamento e da Instrução CVM nº
472, no limite de suas responsabilidades, será responsável por quaisquer danos causados ao patrimônio do Fundo
decorrentes de: (a) atos que configurem má gestão ou gestão temerária do Fundo; e (b) atos de qualquer natureza
que configurem violação da lei, da Instrução CVM nº 472, do Regulamento, da deliberação dos representantes dos
Cotistas, ou ainda, de determinação da Assembleia Geral de Cotistas.
O Administrador não será responsabilizado nos casos de força maior, assim entendidas as contingências que possam
causar redução do patrimônio do Fundo ou de qualquer outra forma, prejudicar o investimento dos Cotistas e que
estejam além de seu controle, tornando impossível o cumprimento das obrigações contratuais por eles assumidas,
tais como atos governamentais, moratórios, greves, locautes e outros similares.
O Administrador, o Gestor, o Consultor Imobiliário, seus administradores, empregados e prepostos, salvo nas
hipóteses previstas no Artigo 25 do Regulamento, não serão responsáveis por eventuais reclamações de terceiros
decorrentes de atos relativos à gestão do Fundo (entendendo-se que tal atuação se verifica sempre no interesse do
Fundo), devendo o Fundo ressarcir imediatamente o valor de tais reclamações e de todas as despesas legais
razoáveis incorridas pelo Administrador, seus administradores, empregados ou prepostos, relacionados com a
defesa em tais processos.
A obrigação de ressarcimento imediato acima prevista abrangerá qualquer responsabilidade de ordem comercial
e/ou tributária e/ou de outra natureza, bem como de multas, juros de mora, custas e honorários advocatícios que
possam decorrer de qualquer processo. O disposto acima prevalecerá até a execução de decisão judicial definitiva.
A obrigação de ressarcimento imediato prevista acima está condicionada a que o Administrador, seus
administradores, empregados ou prepostos notifiquem o Fundo e os representantes dos Cotistas acerca de
qualquer reclamação e tomem as providências a ela relacionadas, de acordo com o que o Fundo, através dos
representantes dos Cotistas ou de deliberação de Assembleia Geral de Cotistas, venha razoavelmente requerer,
ficando o Administrador desde logo autorizado a constituir "ad referendum", a previsão necessária e suficiente para
o Fundo cumprir essa obrigação.
A obrigação de ressarcimento imediato prevista acima, no caso do Administrador, seus administradores,
empregados ou prepostos pretenderem firmar acordo judicial ou extrajudicial, dependerá de prévia anuência da
Assembleia Geral de Cotistas.
Escrituração das Cotas
Para prestação dos serviços de escrituração das cotas do Fundo, o Fundo contratou o Itaú Corretora de Valores S.A.
Demonstrações Financeiras e Auditoria
O Fundo tem escrituração contábil própria, destacada daquela relativa ao Administrador, encerrando o seu
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exercício social em 31 de dezembro de cada ano.
As demonstrações financeiras do Fundo são auditadas anualmente pelos Auditores Independentes, empresa de
auditoria independente devidamente credenciada pela CVM.
Os trabalhos de auditoria compreendem, além do exame da exatidão contábil e conferência dos valores
integrantes do ativo e passivo do Fundo, a verificação do cumprimento das disposições legais e regulamentares por
parte do Administrador.
O Administrador deverá elaborar as demonstrações financeiras do Fundo, observado o acima disposto, e o relatório
semestral de acompanhamento das atividades do Fundo, contemplando:
(i)
(ii)
(iii)

descrição dos negócios realizados no semestre, especificando os objetivos, montantes dos investimentos,
receitas auferidas e origem dos recursos investidos, bem como a rentabilidade apurada no período;
programa de investimentos para o semestre seguinte;
informações, baseadas em premissas e fundamentos devidamente explicitados, sobre:
a.
b.
c.

(iv)
(v)
(vi)
(vii)

a conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se concentrarem as
operações do Fundo, relativas ao semestre findo;
as perspectivas da administração para o semestre seguinte; e
o valor de mercado dos bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, incluindo o
percentual médio de valorização ou desvalorização apurado no período, com base em análise
técnica especialmente realizada para esse fim, em observância dos critérios de orientação
usualmente praticados para avaliação dos bens integrantes do patrimônio do Fundo.

relação das obrigações contraídas no período;
a rentabilidade nos últimos 4 (quatro) semestres;
valor patrimonial da cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4 (quatro) semestres calendário; e
a relação dos encargos debitados ao Fundo em cada um dos 2 (dois) últimos exercícios, especificando
valor e percentual em relação ao patrimônio líquido médio semestral em cada exercício.

O Fundo estará sujeito às normas de escrituração, elaboração, remessa e publicidade de demonstrações
financeiras editadas pela CVM.
Objetivo de investimento e Política de Investimento
O objetivo do Fundo é o desenvolvimento e a comercialização de empreendimentos imobiliários, através da
aquisição de bens imóveis destinados à revenda ou a incorporações imobiliárias, para posterior alienação, locação
ou arrendamento, com o propósito de proporcionar aos Cotistas a rentabilidade decorrente da valorização de suas
cotas e do recebimento da distribuição de rendimentos, em consonância com a política de investimento do Fundo
prevista no Regulamento.
Observado o limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio do Fundo, as disponibilidades financeiras do
Fundo poderão ainda ser aplicadas obedecendo aos critérios de liquidez, segurança e rentabilidade, em títulos de
renda fixa, públicos ou privados, para atender às necessidades de liquidez do Fundo. Todas as disponibilidades
financeiras do Fundo são aplicadas tendo por objeto principal o ganho de capital.
Atualmente, o Fundo é proprietário de 98,37% (noventa e oito virgula trinta e sete por cento) Grand Plaza
Shopping, ressalvado o processo de registro mencionado na Seção “Descrição dos Imóveis” abaixo.
O objeto do Fundo e sua Política de Investimento não poderão ser alterados sem prévia deliberação da Assembléia
Geral de Cotistas, a ser tomada de acordo com o quorum estabelecido no Regulamento
Direitos e características das Cotas
O patrimônio do Fundo será formado pelas Cotas, de uma ou mais classes, as quais terão as características, os
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direitos e as condições de emissão, distribuição, subscrição, integralização, remuneração, amortização e
liquidação descritos no Regulamento e neste Prospecto.
As Cotas da 8ª Emissão serão objeto de oferta pública de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 400.
As Cotas da 8ª Emissão deverão ser distribuídas pelo preço e no prazo estabelecido no Regulamento e neste
Prospecto, observado o disposto na Instrução CVM nº 472 e na Instrução CVM nº 400.
Os Cotistas terão direito de preferência, por prazo não inferior a 30(trinta) dias, para subscrição de novas Cotas,
na proporção do número de Cotas de que forem possuidores, contando-se o prazo de preferência o primeiro dia
útil da data de publicação do respectivo aviso aos Cotistas, comunicando a deliberação de emissão e as condições
de subscrição.
Compete exclusivamente ao Administrador propor à Assembleia Geral de Cotistas, fundamentando sua proposta no
laudo de avaliação e pela aprovação da Assembleia Geral de Cotistas baseado na empresa de consultoria
contratada, com exceção dos casos previstos no Parágrafo Segundo do Artigo 2º do Regulamento.
As Cotas correspondem a frações ideais de seu patrimônio e possuem a forma nominativa e escritural, sendo
representadas pelo extrato de contas de depósito, mantidas no Escriturador.
A qualidade de Cotista comprova-se pelo registro de Cotistas ou pelo extrato de contas de depósito, aplicando-se à
transferência de titularidade, no que couber, as regras de transferência de valores mobiliários previstas na Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
Os extratos de contas de depósito comprovam a propriedade do número inteiro de Cotas pertencentes ao Cotista,
conforme os registros do Fundo. As Cotas, independentemente da emissão, série ou classe, conferem a seus
titulares iguais direitos patrimoniais e políticos.
A cada Cota corresponderá um voto nas Assembleia Geral de Cotistas, cujas decisões são tomadas pela maioria das
Cotas que ali estiverem representadas, exceto nos casos específicos em que se exija quorum diverso de
deliberação, observando-se, ainda, as hipóteses de conflito de interesses.
Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas: (a) o Administrador ou gestor da carteira do Fundo; (b) os
sócios, diretores e funcionários do Administrador ou gestor da carteira do Fundo; (c) empresas ligadas ao
Administrador ou ao gestor da carteira do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; e (d) os prestadores de
serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários.
Não se aplica o disposto no parágrafo acima quando: (i) os únicos Cotistas do Fundo forem as pessoas mencionadas
nos itens (a) a (d) acima; ou (ii) houver aquiescência expressa da maioria dos demais Cotistas, manifestada na
própria Assembleia Geral de Cotistas, ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à
Assembleia Geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto.
As Cotas não têm prioridade nos pagamentos de amortização e/ou resgate entre si, não havendo qualquer tipo de
preferência, prioridade ou subordinação entre os Cotistas.
O valor patrimonial da Cota será calculado mensalmente, dividindo-se o valor do patrimônio líquido do Fundo,
apurado conforme o disposto na Instrução CVM nº 206, pela quantidade de Cotas emitidas, e divulgado ao mercado
e aos Cotistas na forma prevista no Parágrafo Primeiro do Artigo 27 do Regulamento.
DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 2º, DA LEI Nº 8.668/93 E NO ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO CVM Nº 472,
AS COTAS NÃO SERÃO RESGATÁVEIS.
As Cotas integralizadas serão registradas para colocação no mercado primário e para negociação no mercado
secundário, no mercado de bolsa administrado pela BM&FBOVESPA, sendo a sua negociação realizada junto à
BM&FBOVESPA, que também realizará sua custódia.
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O Administrador poderá determinar a suspensão dos serviços de transferência de Cotas nos períodos que
antecederem as datas fixadas para a distribuição de resultados, amortização parcial das Cotas ou para a realização
de Assembleia Geral de Cotistas, vedada a suspensão desses serviços por prazo superior, em cada caso, a 10 (dez)
dias consecutivos e, durante o ano, a 90 (noventa) dias.
A suspensão dos serviços de transferência deverá ser comunicada ao mercado e aos Cotistas mediante publicação
em jornal utilizado para divulgação das informações do Fundo.
Características das Cotas da 8ª Emissão
A 8ª Emissão conta com as seguintes características:
a)

Data de deliberação da aprovação da 8ª Emissão: 08 de dezembro de 2010.

b)

Quantidade de Cotas: 13.103.448 (treze milhões cento e tres mil, quatrocentas e quarenta e oito)

c)

Classe(s) de Cotas: classe única.

d)

Quantidade de Séries: 1 (uma) única série.

e)

Valor Nominal Unitário inicial das Cotas: As Cotas da 8ª Emissão terão o preço mínimo de R$ 8,34 (oito
reais e trinta e quatro centavos) por Cota, observado que no caso de subscrição por parte dos atuais
cotistas do Fundo na Data Base, em que o Preço por Cota será de R$ 7,25 (sete reais e vinte e cinco
centavos). O Preço por Cota foi definido pelo Administrador com base na média do valor de negociação
das Cotas de emissão do Fundo em mercado de bolsa no período de 4 (quatro) meses de negociação das
cotas, compreendido entre 01 de julho de 2010 e 31 de outubro de 2010, tendo sido aplicado um deságio
de 13% (treze por cento) em relação ao Preço por Cota do valor apurado no mercado, o qual foi concedido
exclusivamente aos Cotistas que exercerem o seu Direito de Preferência de Subscrição na data de
realização da Oferta. O deságio tem como objetivo proporcionar aos investidores atuais do Fundo a
manutenção do percentual de Cotas por eles detidos antes da Oferta, com relação ao total das Cotas
emitidas pelo Fundo, sem diluição para o investidor atual do Fundo. O Preço por Cota nos Leilões será de,
no mínimo, R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos), podendo ser aumentado conforme demanda
verificada no Leilão.

f)

Valor total da 8ª Emissão, na data de emissão: Até R$ 109.282.756,32 (cento e nove milhões duzentos e
oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), considerando a subscrição
e integralização da totalidade das Cotas pelo preço de R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos) por
Cota.

g)

Valor mínimo a ser subscrito no âmbito da Emissão:
não há

h)

Regime de distribuição: As Cotas da 8ª Emissão serão distribuídas publicamente pelo Coordenador Líder,
integrante do sistema nacional de distribuição de valores mobiliários, legalmente habilitado a prestar o
serviço de distribuição de valores mobiliários, podendo contratar terceiros devidamente habilitados para
distribuir cotas, nos termos da Instrução CVM nº 400, sob o regime de melhores esforços de colocação.

i)

Prazo de distribuição: até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data da publicação do Anúncio
de Início ou até a data da publicação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro.

j)

Intermediário Líder da distribuição: o Administrador.

k)

Prazo de integralização: A integralização e liquidação das Cotas que forem objeto de exercício do Direito
de Preferência de Subscrição, tanto aquelas subscritas na 1ª Etapa como na 2ª Etapa, será realizada, em
moeda corrente nacional: (i) à vista; ou, a critério de cada Cotista, (ii) mediante procedimento de
chamada de capital em 03 (três) parcelas semestrais, nos termos do respectivo Boletim de Subscrição.
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Caso o Cotista opte por realizar a integralização de suas Cotas mediante o processo de chamada de
capital, tal procedimento ocorrerá da seguinte forma: (i) no ato da subscrição, o Cotista deverá efetuar o
pagamento da primeira integralização, qual seja, a 1ª parcela equivalente a 1/3 (um terço) das Cotas
subscritas; (ii) decorridos 6 (seis) meses e após o encerramento do Prazo de Distribuição, o Administrador
publicará o comunicado ao mercado da segunda integralização, no jornal de grande circulação utilizado
para divulgação de informações sobre o Fundo, a fim de que os investidores que optaram pelo
procedimento de chamada de capital efetuem o pagamento da Segunda Integralização, equivalente a 1/3
(um terço) de tais Cotas subscritas, até a Data de Liquidação. As Cotas ainda não integralizadas não farão
jus ao recebimento de rendimentos, bem como não poderão ser negociadas no mercado secundário, e
serão canceladas após 90 (noventa) dias contados do prazo da respectiva mora; (iii) o Administrador
procederá à chamada referente à terceira integralização, conforme o procedimento descrito no item (ii)
acima, no prazo de 6 (seis) meses contados da data da segunda integralização, sendo que os Cotistas
deverão efetuar a respectiva integralização até o 5º (quinto) Dia Útil posterior à publicação do
comunicado da terceira integralização; e (iv) a quantidade de Cotas a serem integralizadas nos termos
acima descritos deverá representar sempre um número inteiro, não sendo permitida a integralização de
Cotas representadas por números fracionados. Eventuais arredondamentos serão realizados pela exclusão
da fração (arredondamento para baixo), realizando-se o ajuste na terceira integralização. Os subscritores
das Cotas Remanescentes deverão obrigatoriamente realizar integralização das Cotas Remanescentes
subscritas mediante pagamento à vista, sendo que a liquidação de cada Leilão será efetuada à vista, no
Dia Útil imediatamente subsequente à data do respectivo Leilão, e será processada de acordo com as
normas da Central Depositária BM&FBOVESPA, pelo módulo de liquidação bruta, no qual referida Central
Depositária BM&FBOVESPA coordena o processo de entrega contra pagamento sem assumir a posição de
contraparte central garantidora.
l)

Preço de integralização: Observadas as condições previstas no Contrato de Distribuição, as Instituições
Contratadas realizarão a distribuição pública de até 13.103.448 (treze milhões cento e tres mil,
quatrocentas e quarenta e oito) Cotas, ao preço mínimo de R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos)
por Cota, observado que no caso de subscrição por parte dos atuais cotistas do Fundo na Data Base, em
que o Preço por Cota será de R$ 7,25 (sete reais e vinte e cinco centavos). O Preço por Cota foi definido
pelo Administrador com base na média do valor de negociação das Cotas de emissão do Fundo em
mercado de bolsa no período de 4 (quatro) meses, compreendido entre 01 de julho de 2010 e 31 de
outubro de 2010, tendo sido aplicado um deságio de 13% (treze por cento) em relação ao Preço por Cota
do valor apurado no mercado, o qual foi concedido exclusivamente aos Cotistas que exercerem o seu
Direito de Preferência de Subscrição na data de realização da Oferta. O deságio tem como objetivo
proporcionar aos investidores atuais do Fundo a manutenção do percentual de Cotas por eles detidos
antes da Oferta, com relação ao total das Cotas emitidas pelo Fundo, sem diluição para o investidor atual
do Fundo. Exceto pelo desconto acima previsto, não será concedido qualquer tipo de desconto pelas
Instituições Contratadas aos investidores interessados em adquirir as Cotas. Durante todo o Prazo de
Distribuição, o preço de integralização das Cotas será o correspondente no mínimo ao Preço por Cota. O
Preço por Cota nos Leilões será de, no mínimo, R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos), podendo
ser aumentado conforme demanda verificada no Leilão.

m)

Forma de integralização das Cotas: As Cotas deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional, por
meio de Transferência Eletrônica Disponível - TED ou qualquer outro mecanismo de transferência de
recursos autorizados pelo BACEN para a conta corrente de titularidade do Fundo, conforme especificado
no respectivo Boletim de Subscrição. Somente após integralizadas as Cotas objeto da Oferta darão aos
seus titulares direito aos rendimentos a partir do mês calendário subsequente à respectiva Data de
Liquidação.

n)

Taxa de Ingresso: Não há.

Assembleia Geral de Cotistas
Nos termos do Regulamento do Fundo, compete privativamente à Assembleia Geral de Cotistas:
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(i)

examinar, anualmente, as contas relativas ao Fundo e deliberar sobre as demonstrações financeiras
apresentadas pelo Administrador e sobre a distribuição dos resultados líquidos auferidos no respectivo
exercício;

(ii)

alterar o Regulamento, ressalvado o Artigo 36, Parágrafo Segundo, do Regulamento;

(iii)

destituir o Administrador e/ou eleger seu substituto;

(iv)

autorizar a emissão de novas Cotas, observado o artigo 7º do Regulamento;

(v)

eleger e destituir o(s) representante(s) dos Cotistas;

(vi)

determinar ao Administrador a adoção de medidas específicas de política de investimentos que não
importem em alteração do Regulamento, ouvidas previamente a empresa de consultoria contratada e o(s)
representante(s) dos Cotistas;

(vii)

deliberar sobre a fusão, incorporação, cisão, transformação, dissolução e liquidação do Fundo, quando não
prevista no Regulamento;

(viii)

apreciar o laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de cotas ou adquiridos pelo
Fundo;

(ix)

deliberar sobre o aumento das despesas e encargos do Fundo; e

(x)

deliberar sobre situações de conflito de interesse.

A Assembleia Geral de Cotistas reunir-se-á ordinariamente dentro do período dos 4 (quatro) primeiros meses de cada
ano calendário, para examinar, discutir e votar as demonstrações referentes ao exercício findo.
O Regulamento poderá ser alterado, independentemente de deliberação por Assembleia Geral de Cotistas ou de
consulta aos Cotistas, sempre que tal alteração decorra, exclusivamente, da necessidade de atender exigências legais
ou regulamentares, devendo ser providenciada, no prazo de 30 (trinta) dias, a indispensável comunicação aos
Cotistas.
Compete ao Administrador convocar a Assembleia Geral de Cotistas.
A Assembléia Geral será convocada, a qualquer tempo, pelo Administrador, podendo também ser convocada por
Cotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas, ou pelo representante dos Cotistas,
observado o disposto no Regulamento.
A convocação da Assembléia Geral será feita por meio de correspondência e/ou correio eletrônico encaminhada a
cada Cotista, com 10 (dez) dias de antecedência, no mínimo, da data de realização. A convocação deverá enumerar,
expressamente, na ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de
assuntos gerais haja matérias que dependam de deliberação da Assembléia Geral. Da convocação constarão,
obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a Assembleia, bem como a ordem do dia.
O aviso de convocação deve indicar o local onde o Cotista pode examinar os documentos pertinentes à proposta a ser
submetida à apreciação da Assembleia Geral de Cotistas.
A presença da totalidade de Cotistas supre a falta de convocação.
As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas serão registradas em ata lavrada em livro próprio.
As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas, independentemente de convocação, mediante
processo de consulta, formalizada por carta, correio eletrônico ou telegrama dirigido pelo Administrador aos Cotistas,
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para resposta no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários
ao exercício de voto.
A Assembléia Geral será instalada com a presença de qualquer número de Cotistas.
As deliberações da Assembléia Geral regularmente convocada e instalada ou através de consulta, serão tomadas por
maioria de votos dos Cotistas presentes, não se computando os votos em branco, ressalvadas as hipóteses de
“quorum” qualificado previstas no Regulamento.
Dependerão da aprovação de Cotistas que representem a maioria absoluta das Cotas emitidas, as deliberações
referentes às matérias previstas nos itens (ii), (iii), (iv), (vii) e (viii) e (ix) acima.
Somente poderão votar na Assembleia Geral os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da
Assembleia Geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1
(um) ano.
Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, observado o disposto no
Regulamento.
O pedido de procuração, encaminhado pelo Administrador mediante correspondência ou anúncio publicado, deverá
satisfazer aos seguintes requisitos:
(i)
(ii)
(iii)

conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido;
facultar que o Cotista exerça o voto contrário à proposta, por meio da mesma procuração; e
ser dirigido a todos os Cotistas.

É facultado a qualquer Cotista que detenha 0,5% (meio por cento) ou mais do total de Cotas emitidas solicitar relação
de nome e endereços, físicos e eletrônicos, dos demais Cotistas do Fundo para remeter pedido de procuração, desde
que sejam obedecidos os requisitos do item (i).
O Administrador do Fundo que receber tal solicitação pode:
(i)
(ii)

entregar a lista de nomes e endereços dos Cotistas ao Cotista solicitante, em até 2 (dois) Dias Úteis da
solicitação; ou
mandar, em nome do Cotista solicitante, o pedido de procuração, conforme conteúdo e nos termos
determinados pelo Cotista solicitante, em até 5 (cinco) Dias Úteis da solicitação.

O Cotista que utilizar a faculdade prevista acima deverá informar o Administrador do Fundo do teor de sua proposta.
O Administrador do Fundo pode cobrar do Cotista que solicitar a lista acima mencionada.
Os custos incorridos com o envio do pedido de procuração pelo Administrador do Fundo, em nome de Cotistas, nos
termos do item (ii) acima, serão arcados pelo Administrador do Fundo.
Representante dos Cotistas
A Assembleia Geral dos Cotistas pode nomear um ou mais representantes para exercer as funções de fiscalização dos
empreendimentos ou investimentos do Fundo, em defesa dos direitos e interesses dos Cotistas.
Somente pode exercer as funções de representante dos Cotistas, pessoa natural ou jurídica, que atenda aos seguintes
requisitos:
(i)
(ii)

ser Cotista, ou profissional especialmente contratado para zelar pelos interesses do Cotista;
não exercer cargo ou função no Administrador ou no controlador do Administrador, em sociedades por ele
diretamente controladas e em coligadas ou outras sociedades sob controle comum, ou prestar-lhes
assessoria de qualquer natureza; e
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(iii)

não exercer cargo ou função na sociedade empreendedora do empreendimento imobiliário que constitua
objeto do Fundo, ou prestar-lhe assessoria de qualquer natureza.

Liquidação do Fundo
O Fundo terá prazo de duração indeterminado. Sua dissolução e liquidação dar-se-á exclusivamente por meio de
Assembleia Geral de Cotistas, por deliberação da maioria absoluta das Cotas emitidas.
No caso de dissolução ou liquidação, o valor do patrimônio do Fundo será partilhado entre os Cotistas, após sua
alienação, na proporção de suas Cotas, após o pagamento de todas as dívidas e despesas inerentes ao Fundo.
O Fundo poderá amortizar parcialmente as suas Cotas.
Nas hipóteses de liquidação do Fundo, o Auditor Independente deverá emitir parecer sobre a demonstração da
movimentação do patrimônio líquido, compreendendo o período entre a data das últimas demonstrações
financeiras auditadas e a data da efetiva liquidação do Fundo.
Deverá constar das notas explicativas às demonstrações financeiras do Fundo análise quanto a terem os valores dos
resgates sido ou não efetuados em condições equitativas e de acordo com a regulamentação pertinente, bem como
quanto à existência ou não de débitos, créditos, ativos ou passivos não contabilizados.
Após a partilha acima mencionada, os Cotistas passarão a ser os únicos responsáveis pelos processos judiciais e
administrativos do Fundo, eximindo o Administrador e quaisquer outros prestadores de serviço do Fundo de
qualquer responsabilidade ou ônus, exceto em caso de comprovado dolo ou culpa do Administrador.
Nas hipóteses de liquidação ou dissolução do Fundo, renúncia ou substituição do Administrador, os Cotistas se
comprometem a providenciar imediatamente a respectiva substituição processual nos eventuais processos judiciais
e administrativos de que o Fundo seja parte, de forma a excluir o Administrador do respectivo processo.
Os valores provisionados em relação aos processos judiciais ou administrativos de que o Fundo é parte não serão
objeto de partilha por ocasião da liquidação ou dissolução prevista no Parágrafo Primeiro do Artigo 50 do
Regulamento, até que a substituição processual nos respectivos processos judiciais ou administrativos seja
efetivada, deixando o Administrador de figurar como parte dos processos.
O Administrador, em nenhuma hipótese, após a partilha, substituição ou renúncia, será responsável por qualquer
depreciação dos ativos do Fundo, ou por eventuais prejuízos verificados no processo de liquidação do Fundo,
exceto em caso de comprovado dolo ou culpa.
Após a partilha do ativo, o Administrador deverá promover o cancelamento do registro do Fundo, mediante o
encaminhamento à CVM, no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte documentação:
(i)
(ii)
(iii)

o termo de encerramento firmado pelo Administrador em caso de pagamento integral aos Cotistas, ou a
ata da Assembleia Geral de Cotistas que tenha deliberado a liquidação do Fundo, quando for o caso;
a demonstração de movimentação de patrimônio do Fundo, acompanhada do parecer do auditor
independente; e
o comprovante do protocolo do pedido de baixa de registro no CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica.

Política de divulgação de informações relativas ao Fundo
O Administrador deve prestar as seguintes informações periódicas sobre o Fundo:
(i)

Mensalmente, até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês:
a)

o valor do patrimônio do Fundo, o valor patrimonial da Cota e a rentabilidade auferida no
período; e
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b)

o valor dos investimentos do Fundo, incluindo a discriminação dos bens e direitos integrantes de
seu patrimônio.

(ii)

Trimestralmente, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada trimestre, informações sobre o
andamento das obras e sobre o valor total dos investimentos já realizados, até a conclusão e entrega da
construção;

(iii)

Até 60 (sessenta) dias após o encerramento de cada semestre, relação das demandas judiciais ou
extrajudiciais propostas na defesa dos direitos dos Cotistas ou desses contra o Administrador, indicando a
data de início e a da solução final, se houver;

(iv)

Até 60 (sessenta) dias após o encerramento do primeiro semestre o relatório do Administrador, elaborado
de acordo com o disposto no Parágrafo 2º do Artigo 39, da Instrução CVM nº 472 e com o item (a) abaixo e
o balancete semestral;
a)

o relatório do Administrador deverá conter, no mínimo:
1)

descrição dos negócios realizados no semestre, especificando, em relação a cada um, os
objetivos, os montantes dos investimentos feitos, as receitas auferidas, a origem dos
recursos investidos, bem como a rentabilidade apurada no período;

2)

programa de investimentos para o semestre seguinte;

3)

informações, baseadas em premissas e fundamentos devidamente explicitados, sobre:
i)

a conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se
concentram as operações do Fundo, relativas ao semestre findo;

ii) as perspectivas da administração para o semestre seguinte;
iii) o valor de mercado dos bens e direitos integrantes do Fundo, incluindo o
percentual médio de valorização ou desvalorização apurado no período,
com base em análise técnica especialmente realizada para esse fim, em
observância aos critérios de orientação usualmente praticados para
avaliação dos bens imóveis integrantes do patrimônio do Fundo, critérios
estes que deverão estar devidamente indicados no relatório;
4)

relação das obrigações contraídas no período;

5)

a rentabilidade dos últimos 4 (quatro) semestres calendário;

6)

o valor patrimonial da Cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4 (quatro) semestres
calendário;

7)

relação dos encargos debitados ao Fundo em cada um dos 2 (dois) últimos exercícios,
especificando valor e percentual em relação ao patrimônio líquido médio semestral
em cada exercício.

(v)

Anualmente, até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício, as demonstrações financeiras, o
relatório do Administrador, elaborado de acordo com o disposto no Parágrafo 2º do Artigo 39, da Instrução
CVM nº 472 e no item (a) do inciso IV acima e o parecer do Auditor Independente;

(vi)

Até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral Ordinária;

(vii)

Até 8 (oito) dias após a data de sua realização, resumo das decisões tomadas pela Assembleia Geral;
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(viii)

Semestralmente, no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do encerramento do semestre, o extrato da
conta de depósito acompanhado do valor do patrimônio do Fundo no início e no fim do período, o valor
patrimonial da Cota, e a rentabilidade apurada no período, bem como de saldo e valor das Cotas no início
e no final do período e a movimentação ocorrida no mesmo intervalo, se for o caso;

(ix)

Anualmente, até 30 de março de cada ano, informações sobre a quantidade de Cotas de sua titularidade e
respectivo valor patrimonial, bem como o comprovante para efeitos de declaração de IR; e

(x)

Divulgar, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante relativo ao Fundo ou às suas operações,
de modo a garantir aos Cotistas e demais investidores, acesso a informações que possam, direta ou
indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou alienar Cotas.

Ainda, nos termos do Artigo 15, inciso XXII, da Instrução CVM nº 472/08, o Administrador compromete-se a
informar, mediante a publicação de fato relevante, qualquer evento que acarrete a alteração no tratamento
tributário aplicável ao Fundo e/ou aos seus Cotistas, incluindo, mas não se limitando, as seguintes hipóteses: (i)
caso a quantidade de Cotistas se torne inferior a 50 (cinquenta); e (ii) caso as Cotas deixem de ser negociadas em
mercado de bolsa ou de balcão organizado.
Forma de divulgação de informações
As informações relativas ao Fundo serão divulgadas em jornal de grande circulação, devendo qualquer alteração
ser precedida de aviso aos Cotistas publicado nesse jornal.
O Administrador deverá manter sempre disponível em sua página na rede mundial de computadores o
Regulamento, em sua versão vigente e atualizada.
Os documentos ou informações referidos acima estarão disponíveis nos endereços físicos e eletrônicos do
Administrador: na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar,
CEP 04551-065, e http://www.riobravo.com.br, respectivamente.
O Administrador deverá, ainda, simultaneamente à divulgação das informações referida no parágrafo anterior,
enviar as seguintes informações ao mercado organizado em que as Cotas do Fundo sejam admitidas à negociação,
bem como à CVM, através do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de
computadores:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

edital de convocação e outros documentos relativos a Assembleias Gerais Extraordinárias, no mesmo dia
de sua convocação;
até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral Extraordinária;
prospecto, material publicitário e anúncios de início e de encerramento de oferta pública de distribuição
de Cotas, nos prazos estabelecidos na Instrução CVM nº 400; e
fatos relevantes.

O Administrador do Fundo deverá empregar no exercício de suas funções o cuidado que toda entidade profissional
ativa e proba costuma empregar na administração de seus próprios negócios, devendo, exercer suas atividades
com boa fé, transparência, diligência e lealdade em relação ao Fundo e aos Cotistas.
Atendimento aos Potenciais Investidores e Cotistas
Para solicitar maiores informações sobre o Fundo, os Cotistas poderão entrar em contato com as instituições abaixo
indicadas.
Durante a Oferta:
Coordenador Líder
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
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Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia
CEP 04551-065, São Paulo, SP.
At.: Fabio Ohara
Website: www.riobravo.com.br
Tel.: (11) 2107-6600
Fax.: (11) 2107-6699
Correio Eletrônico: institucional@riobravo.com.br
Após o encerramento da Oferta:
Administrador
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia
CEP 04551-065, São Paulo, SP.
At.: Anita Spichler Scal/Natalia Valverde
Website: www.riobravo.com.br
Tel.: (11) 2107-6600
Fax.: (11) 2107-6699
Correio Eletrônico: fundosimobiliarios@riobravo.com.br
Ouvidoria
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia
CEP 04551-065, São Paulo, SP.
At.: Cláudio de Araújo Ferreira
Website: www.riobravo.com.br
Tel.: 0800 722 9910
Taxas e encargos do Fundo
Nos termos do Regulamento, constituem encargos do Fundo:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

(ix)

(x)
(xi)

A Taxa de Administração;
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas que recaiam ou venham a
recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo;
Gastos com correspondência e outros expedientes de interesse do Fundo, inclusive comunicações aos
Cotistas previstas no Regulamento ou na Instrução CVM nº 472;
Gastos da distribuição pública de Cotas, bem como com seu registro para negociação em mercado
organizado de valores mobiliários;
Honorários e despesas do auditor independente encarregado da auditoria das demonstrações financeiras
do Fundo;
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do Fundo, incluindo despesas relativas à compra,
venda, locação ou arrendamento dos imóveis que componham seu patrimônio;
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do Fundo,
judicial ou extrajudicialmente, inclusive o valor de condenação que lhe seja eventualmente imposta;
Honorários e despesas relacionadas às atividades de consultoria especializada, envolvendo a análise,
seleção e avaliação de empreendimentos imobiliários e demais ativos para integrarem a carteira do
Fundo; e empresa especializada para administrar as locações ou arrendamentos de empreendimentos
integrantes do seu patrimônio, a exploração do direito de superfície e a comercialização dos respectivos
imóveis;
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do Fundo, bem como a parcela de
prejuízos não coberta por apólices de seguro, desde que não decorra diretamente de culpa ou dolo do
Administrador no exercício de suas funções;
Gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do Fundo e
realização de Assembleia Geral de Cotistas;
Taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários do Fundo;
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(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)

Taxa de escrituração
Taxa de contabilidade
Gastos decorrentes de avaliações patrimoniais que sejam obrigatórias, nos termos da Instrução CVM nº
472;
Gastos necessários à manutenção, conservação e reparos de imóveis integrantes do patrimônio do Fundo,
desde que expressamente previstas no Regulamento ou autorizadas pela Assembleia Geral de Cotistas; e
Taxas de ingresso e saída dos fundos de que o Fundo seja cotista.

Quaisquer despesas não expressamente previstas na Instrução CVM nº 472 como encargos do Fundo devem correr
por conta do Administrador, notadamente a remuneração do Gestor e do Consultor Imobiliário.
O pagamento das despesas mencionadas acima poderá ser efetuado diretamente pelo Fundo à pessoa contratada,
desde que os correspondentes valores sejam computados para efeito da taxa de administração cobrada pelo
Administrador.
O Fundo não cobrará dos Cotistas taxas de performance ou de saída.
Na presente emissão não será cobrada taxa de ingresso.
Política de distribuição e de retenção de resultados
Caberá aos Cotistas, por ocasião da Assembleia Geral de Cotistas anual que examinar as contas e as demonstrações
financeiras relativas ao Fundo, deliberar sobre a distribuição dos resultados líquidos auferidos no respectivo
exercício, apurados em conformidade com o disposto na Instrução CVM nº 206.
A parcela do resultado líquido apurado, ainda não realizada financeiramente pelo Fundo, será registrada em conta
de “Reserva de Resultado a Distribuir”, até que seja financeiramente realizada e distribuída.
Para fins de apuração de resultados, o Fundo manterá registro contábil das aquisições, incorporações imobiliárias e
comercializações efetuadas.
A distribuição de resultados aos Cotistas será realizada mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês seguinte ao
mês nos quais os resultados forem realizados financeiramente.
Propriedade fiduciária
Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo serão adquiridos pelo Administrador em caráter fiduciário,
por conta e em benefício do Fundo e de seus Cotistas, cabendo-lhe administrar e dispor desses bens ou direitos
com o fim exclusivo de realizar o objeto e a política de investimentos do Fundo, obedecidas as decisões tomadas
pelo representante dos Cotistas ou empresa de consultoria contratada, quando for o caso.
Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, bem como seus frutos e rendimentos, não se comunicam
com o patrimônio do Administrador, constituindo patrimônio separado, devendo-se observar, quanto a esses bens e
direitos, as seguintes restrições legais:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

não integram o ativo do Administrador;
não respondem, direta ou indiretamente, por qualquer obrigação do Administrador;
não compõem a lista de bens e direitos do Administrador, para efeito de liquidação judicial ou
extrajudicial;
não podem ser dados em garantia de débito de operação do Administrador;
não são passíveis de execução por quaisquer credores do Administrador, por mais privilegiados que sejam;
não podem ser objeto de constituição de quaisquer ônus reais.

No instrumento de aquisição de bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, será destacado o caráter
fiduciário do ato praticado pelo Administrador, devendo esse ressaltar que o pratica por conta e em benefício do
Fundo.
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Os Cotistas não têm qualquer direito real sobre os imóveis integrantes do patrimônio do Fundo, mas serão os
únicos beneficiários de seus frutos e rendimentos, nos termos e condições estabelecidos no Regulamento.
Remuneração do Administrador
O Administrador receberá pelos serviços de administração do Fundo, com exclusão de qualquer outro, o valor
fixado em R$ 22.157,56 (vinte e dois mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) mensais,
pagos todo dia 15 de cada mês, e serão reajustados anualmente pela variação do IPC - FIPE, com base em 1º de
janeiro de 2009.
Além dos honorários previstos acima, será devida ao Administrador quantia equivalente ao valor dos serviços
prestados pelo Escriturador, conforme discriminadas no Anexo I ao Contrato de Prestação de Serviços de
Escrituração de Cotas, celebrado entre o Escriturador e o Administrador, cuja cópia encontra-se disponível na sede
do Administrador.
Caberá ao auditor independente responsável pela auditoria das demonstrações financeiras do Fundo analisar os
cálculos elaborados pelo Administrador, relativos aos correspondentes registros contábeis e cada um dos
pagamentos de Taxa de Administração efetuados, de forma a opinar sobre tais fatos nos pareceres relativos às
demonstrações financeiras do Fundo.
Situação de conflitos de interesses
Os atos que caracterizem conflito de interesses entre o Fundo e o Administrador dependem de aprovação prévia,
específica e informada da Assembleia Geral de Cotistas.
As seguintes hipóteses são exemplos de situação de conflito de interesses:
(i)

a aquisição, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície, pelo Fundo, de imóvel de
propriedade do Administrador ou de pessoas a ele ligadas;

(ii)

a alienação, locação ou arrendamento ou exploração do direito de superfície de imóvel integrante do
patrimônio do Fundo tendo como contraparte o Administrador ou pessoas a ele ligadas;

(iii)

a aquisição, pelo Fundo, de imóvel de propriedade de devedores do Administrador, uma vez caracterizada
a inadimplência do devedor; e

(iv)

a contratação, pelo Fundo, de pessoas ligadas ao Administrador, para prestação de serviços para o Fundo.

(v)

Consideram-se pessoas ligadas:

(vi)

a sociedade controladora ou sob controle do Administrador, de seus administradores e acionistas;

(vii)

a sociedade cujos administradores, no todo ou em parte, sejam os mesmos do Administrador, com
exceção dos cargos exercidos em órgãos colegiados previstos no estatuto ou regimento interno do
Administrador, desde que seus titulares não exerçam funções executivas, ouvida previamente a CVM; e

(viii)

parentes até segundo grau das pessoas naturais referidas nos itens acima.

Os atos que caracterizem conflito de interesses entre o Fundo e o Administrador dependem de aprovação prévia,
específica e informada da Assembleia Geral de Cotistas.
Não configura situação de conflito a aquisição, pelo Fundo, de imóvel de propriedade do empreendedor, desde que
não seja pessoa ligada ao Administrador.
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As demais operações entre o Fundo e o empreendedor estão sujeitas à avaliação e responsabilidade do
Administrador sempre que for possível a contratação em condições equitativas ou idênticas às que prevaleçam no
mercado, ou que o Fundo contrataria com terceiros.
Solução de conflitos
Para conhecimento de quaisquer ações ou processos judiciais relativas ao Fundo ou questões e controvérsias
oriundas do Regulamento, ficou eleito o foro central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com expressa
renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.
Regras de tributação do Fundo
O disposto nesta Seção foi elaborado com base na legislação brasileira em vigor na data deste Prospecto e tem por
objetivo descrever genericamente o tratamento tributário aplicável aos Cotistas e ao Fundo. Existem algumas
exceções e tributos adicionais que podem ser aplicados, motivo pelo qual os Cotistas devem consultar seus
assessores jurídicos com relação à tributação aplicável nos investimentos realizados no Fundo.
Tributação aplicável aos Cotistas
De acordo com razoável interpretação da legislação e regulamentação acerca da matéria em vigor nesta data, e a
despeito de eventuais interpretações diversas das autoridades fiscais, a tributação aplicável aos Cotistas, como
regra geral, é a apresentada a seguir.
IOF/Títulos
O IOF/Títulos é cobrado à alíquota de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate, liquidação ou
repactuação das Cotas, limitado a um percentual do rendimento da operação, em função do prazo, conforme a
tabela regressiva anexa ao Decreto nº 6.306/07, sendo este limite igual a 0% (zero por cento) do rendimento para
as operações com prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias. Outras operações não abrangidas anteriormente,
realizadas com Cotas, estão sujeitas, atualmente, à alíquota de 0% (zero por cento) do IOF/Títulos. Em qualquer
caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo, por ato do Poder Executivo, até o percentual
de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao dia.
IOF/Câmbio
Conversões de moeda estrangeira para a moeda brasileira, bem como de moeda brasileira para moeda estrangeira,
porventura geradas no investimento em Cotas, estão sujeitas ao IOF/Câmbio. Atualmente, não obstante a maioria
das operações de câmbio estar sujeita à alíquota de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento), as operações de
câmbio realizadas em razão do ingresso e da remessa de recursos por investidores não-residentes no Brasil
relativos a investimentos no Fundo estão sujeitas às seguintes alíquotas: 6% (seis por cento), e 0% (zero por cento)
para a remessa de recursos. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer tempo por
ato do Poder Executivo, até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), relativamente a transações ocorridas
após este eventual aumento.
IR
O IR aplicável aos Cotistas tomará por base (i) a residência dos Cotistas (a) no Brasil ou (b) no exterior; e (ii) alguns
eventos financeiros que caracterizam o auferimento de rendimento e a sua consequente tributação: (a) a cessão
ou alienação de Cotas, (b) o resgate de Cotas, (c) a amortização de Cotas, (d) a distribuição de lucros pelo Fundo,
nos casos expressamente previstos no Regulamento.
(i)

Cotistas residentes no Brasil: Os ganhos auferidos na cessão ou alienação, amortização e resgate das Cotas,
bem como os rendimentos distribuídos pelo Fundo sujeitam-se ao IR à alíquota de 20% (vinte por cento).
Adicionalmente, sobre os ganhos decorrentes de negociações em ambiente de bolsa, mercado de balcão
organizado ou mercado de balcão não organizado com intermediação, haverá retenção do IR à alíquota de
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0,005% (cinco milésimos por cento). No caso de Cotista pessoa física, pode haver isenção para determinados
rendimentos, caso sejam atendidos certos requisitos previstos na legislação.
(ii) Cotistas Qualificados: Aos Cotistas Qualificados, é aplicável tratamento tributário específico determinado em
função de residirem ou não em Jurisdição de Baixa ou Nula Tributação.
No caso de Cotistas Qualificados não residentes em Jurisdição de Baixa ou Nula Tributação, os ganhos auferidos na
cessão ou alienação, amortização e resgate das Cotas, bem como os rendimentos distribuídos pelo Fundo serão
tributados à alíquota de 15% (quinze por cento), exceto no caso de ganhos auferidos na alienação das Cotas
realizada em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, os quais, de acordo com razoável
interpretação das leis e regras atinentes à matéria, devem ser isentos do IR.
No caso de Cotistas Qualificados residentes em Jurisdição de Baixa ou Nula Tributação, os ganhos auferidos na
cessão ou alienação, amortização e resgate das Cotas e os rendimentos distribuídos pelo Fundo serão tributados de
acordo com as regras aplicáveis aos Cotistas residentes no Brasil.
Nos termos da Lei nº 11.033/04, estão isentos do IR retido na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas
físicas os rendimentos distribuídos pelo Fundo ao Cotista pessoa física titular de Cotas que representem menos de
10% (dez por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo e cujas Cotas lhe derem direito ao recebimento de rendimento
inferior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo, caso as Cotas sejam admitidas à
negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado e desde que o referido
Fundo conte com, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas.
Não há retenção do IR na fonte na hipótese da alienação de Cotas a terceiros. Nesse caso, caberá aos Cotistas
apurarem o ganho e recolherem o respectivo tributo, sendo a alíquota do referido imposto 20% (vinte por cento).
Tributação Aplicável ao Fundo
IOF/Títulos
As aplicações realizadas pelo Fundo estão sujeitas atualmente à incidência do IOF/Títulos à alíquota de 0% (zero
por cento), sendo possível sua majoração a qualquer tempo, mediante ato do Poder Executivo, até o percentual de
1,5% (um inteiro e cinquenta centésimo por cento) ao dia.
IR
Regra geral, os rendimentos e ganhos decorrentes das operações realizadas pela carteira do Fundo não estão
sujeitas à tributação pelo IR, exceto os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras de
renda fixa ou de renda variável, os quais se sujeitam à incidência do IR de acordo com as mesmas normas previstas
para as aplicações financeiras das pessoas jurídicas. Contudo, em relação às aplicações financeiras referentes a
letras hipotecárias, certificados de recebíveis imobiliários, letras de crédito imobiliário e cotas de fundos de
investimento imobiliário admitidas exclusivamente em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, não
haverá incidência de IR retido na fonte, nos termos da Lei nº 12.024/09. O imposto pago pela carteira do Fundo
poderá ser compensado com o IR a ser retido na fonte, pelo Fundo, quando da distribuição dos rendimentos aos
seus Cotistas.
Outras Considerações
Sujeita-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas, para fins de incidência da tributação corporativa cabível (IR da
pessoa jurídica, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS), o fundo de investimento imobiliário que aplicar recursos em
empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, cotista que possua, isoladamente ou
em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por cento) das cotas do fundo, conforme destacado
em “Fatores de Risco”.
Ademais, o tratamento tributário descrito nesta seção não é passível de alteração com relação às pessoas físicas
que investirem no Fundo, haja vista que (i) as Cotas serão negociadas exclusivamente na BM&FBOVESPA, (ii) o
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Fundo manterá o número mínimo de 50 (cinquenta) Cotistas, e (iii) não será concedido ao Cotista pessoa física ser
titular de cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das Cotas emitidas pelo Fundo ou
cujas Cotas lhe dêem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez por cento) do total de
rendimentos auferidos pelo Fundo, sendo o Cotista pessoa física, portanto, isento do imposto de renda retido na
fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas, de acordo com o Artigo 3º, Parágrafo Único, inciso II, da
Lei nº 11.033/04.
Contratos relevantes do Fundo
Dentre os contratos relevantes celebrados pelo Fundo, destacam-se:
(i)

Contrato de Distribuição;

(ii)

Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração de Cotas, celebrado entre o Escriturador e o
Administrador;

(iii)

Contratos de construção, gerenciamento e projetos celebrados entre o Administrador e os prestadores de
serviços; e

(iv)

Contrato de prestação de serviços de coordenação comercial de lojas e contrato de prestação de serviços
de comercialização de lojas do Grand Plaza Shopping.

Adicionalmente, dentre os contratos relevantes celebrados no âmbito do Empreendimento, destacam-se os
Contratos de Prestação de Serviços de Administração Geral, formalizados em 1° de outubro de 1999, entre a BRX e
o Fundo, e entre a BRX e o Fundo JK.
A BRX, na qualidade de administradora do Empreendimento, tem as atribuições de: (i) representar os condôminos
junto aos respectivos Empreendimentos; (ii) propor os orçamentos anuais de cada Empreendimento, bem como as
suas normas para estruturação e operação dos serviços de apoio; (iii) administrar o Empreendimento no que se
refere à locação das unidades; (iv) receber as receitas do Empreendimento, inclusive as receitas oriundas de
aluguéis, e destiná-las de acordo com o que ficar decidido nas reuniões dos condôminos do Empreendimento; (v)
dirigir os serviços de apoio do Empreendimento, inclusive no que se refere à contratação e dispensa de pessoal
próprio e de serviços de terceiros; (vi) prestar aos condôminos, por meio de relatórios periódicos, as informações
necessárias ao acompanhamento do desempenho comercial das áreas do Empreendimento, bem como aquelas
relativas aos resultados da administração do Empreendimento; e (vii) promover estudos, pesquisas, análises e
diligências visando melhorar os resultados do Empreendimento.
Além disso, a BRX é responsável pela gestão dos contratos de locação das unidades e acompanhamento das
renegociações, aditivos e rescisões dos respectivos contratos, bem como pela supervisão e acompanhamento do
planejamento, aprovação e execução das campanhas publicitárias, promocionais e de relações públicas dos
Empreendimentos. A BRX também responde pela revisão, supervisão e acompanhamento de todos os sistemas
administrativos do Empreendimento.
Por fim, a BRX tem a atribuição de coordenar o sistema de recursos humanos do Empreendimento, realizando a
contratação das pessoas físicas ou jurídicas, empregados ou prestadores de serviços e fixando suas remunerações e
demais encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, os quais compõem os encargos condominiais dos
Empreendimentos.
Além disso, destacam-se os contratos de locação celebrados entre os lojistas e os respectivos Empreendimentos.
Na data base de 31 de janeiro de 2011, existiam 306 (trezentos e seis) contratos de locação celebrados com
lojistas do Grand Plaza Shopping e 231 (duzentos e trinta e uma) lojas locadas, sendo que os referidos contratos de
locação são disciplinados pelas Normas Gerais, conforme descritos na Seção “Descrição dos Imóveis” deste
Prospecto.
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HISTÓRICO DOS FUNDOS

Fundo
O Fundo foi constituído em 30 de novembro de 1995, tendo iniciado suas operações em 15 de maio de 1996. O
Fundo possuía, em 31 de janeiro de 2011, um patrimônio líquido total de R$ 81.172.837,05 (oitenta e um milhões
cento e setenta e dois mil oitocentos e trinta e sete reais e cinco centavos), divididos em 48.655.857 (quarenta e
oito milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete) de Cotas totalmente
integralizadas.
A primeira emissão de Cotas compreendeu o total de 1.000.000 (um milhão) de Cotas, correspondentes a frações
ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,00 (um real) por Cota, somando o total de R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais).
A segunda emissão de Cotas compreendeu o total de 10.200.000 (dez milhões e duzentas mil) Cotas,
correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,00 (um real) por Cota, somando o total de
R$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais).
A terceira emissão de Cotas compreendeu o total de 2.999.760 (dois milhões novecentas e noventa e nove mil
setecentas e sessenta) Cotas, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,00008 (um
real e oito bilionésimos de centavo) por Cota, somando o total de R$ 2.999.999,99 (dois milhões novecentos e
noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
A quarta emissão de Cotas compreendeu o total de 12.009.448 (doze milhões nove mil quatrocentas e quarenta e
oito) Cotas, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,00754 (um real e setecentos e
cinquenta e quatro bilionésimos de centavo) por Cota, somando o total de R$ 12.099.999,24 (doze milhões noventa
e nove mil novecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos).
A quinta emissão de Cotas compreendeu o total de 8.043.870 (oito milhões quarenta e três mil oitocentas e
setenta) Cotas, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,01941 (um real e mil
novecentos e quarenta e um bilionésimos de centavo) por Cota, somando o total de R$ 8.200.001,52 (oito milhões
duzentos mil e um reais e cinquenta e dois centavos).
A sexta emissão de Cotas compreendeu o total de 5.746.922 (cinco milhões setecentas e quarenta e seis mil
novecentas e vinte e duas) Cotas, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,02144
(um real e dois mil cento e quarenta e quatro bilionésimos de centavo) por Cota, somando o total de R$
5.870.136,01 (cinco milhões oitocentos e setenta mil cento e trinta e seis reais e um centavo).
A sétima emissão de Cotas, decorrente da incorporação do Fundo JK pelo Fundo, compreendeu o total de
8.655.841 (oito milhões seiscentas e cinquenta e cinco mil oitocentas e quarenta e uma) Cotas, correspondentes a
frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 6,23957 (seis reais e vinte e três mil novecentos e cinquenta e
sete bilionésimos de centavo) por Cota, somando o total de R$ 54.008.766,00 (cinquenta e quatro milhões oito mil
setecentos e sessenta e seis reais).
Fundo JK
O Fundo JK, mais recente que o Fundo, foi constituído em 28 de janeiro de 1997, tendo iniciado suas operações em
15 de setembro do mesmo ano. Em 2009 o FII JK foi totalmente incorporado pelo FII Grand Plaza e extinto.
A primeira emissão de cotas do Fundo JK compreendeu o total de 1.750.000 (um milhão setecentas e cinquenta
mil) cotas do Fundo JK, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,00 (um real) por
cota do Fundo JK, somando o total de R$ 1.750.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta mil reais).
A segunda emissão de cotas do Fundo JK compreendeu o total de 3.546.783 (três milhões quinhentas e quarenta e
seis setecentas e oitenta e três) cotas do Fundo JK, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor
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de R$ 0,98681 (noventa e oito mil seiscentos e oitenta e um bilionésimos de centavo) por cota do Fundo JK,
somando o total de R$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais).
A terceira emissão de cotas do Fundo JK compreendeu o total de 12.099.544 (doze milhões noventa e nove mil
quinhentas e quarenta e quatro) cotas do Fundo JK, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor
de R$ 1,33063 (um real e trinta e três mil e sessenta e três bilionésimos de centavo) por cota do Fundo JK,
somando o total de R$ 16.100.016,00 (dezesseis milhões cem mil e dezesseis reais).
A quarta emissão de cotas do Fundo JK compreendeu o total de 1.203.747 (um milhão duzentas e três mil
setecentas e quarenta e sete) cotas do Fundo JK, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor
de R$ 1,24611 (um real e vinte e quatro mil seiscentos e onze bilionésimos de centavo) por cota do Fundo JK,
somando o total de R$ 1.500.001,17 (um milhão quinhentos mil e um reais e dezessete centavos).
A quinta emissão de cotas do Fundo JK compreendeu o total de 6.000.631 (seis milhões seiscentas e trinta e uma)
cotas do Fundo JK, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,08322 (um real e oito
mil trezentos e vinte e dois bilionésimos de centavo) por cota do Fundo JK, somando o total de R$ 6.500.003,51
(seis milhões quinhentos mil e três reais e cinquenta e um centavos).
A sexta emissão de cotas do Fundo JK compreendeu o total de 3.037.912 (três milhões trinta e sete mil novecentas
e doze) cotas do Fundo JK, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,21135 (um real
e vinte e um mil cento e trinta e cinco bilionésimos de centavo) por cota do Fundo JK, somando o total de R$
3.679.999,00 (três milhões seiscentos e setenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais).
Oferta pública secundária de cotas dos Fundos
Em outubro de 2001, a Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações realizou uma oferta pública secundária
de cotas dos Fundos de sua titularidade, sendo 7.998.760 (sete milhões novecentas e noventa e oito mil setecentas
e sessenta) Cotas e 7.998.760 (sete milhões novecentas e noventa e oito mil setecentas e sessenta) cotas de
emissão do Fundo JK, no valor total de R$ 42.793.366,00 (quarenta e dois milhões setecentos e noventa e três mil
trezentos e sessenta e seis reais). As Cotas e as cotas do Fundo JK foram distribuídas no mercado de balcão
organizado em 3.430 (três mil quatrocentos e trinta) lotes, compostos, cada um, de 2.332 (duas mil trezentas e
trinta e duas) Cotas e 2.332 (duas mil trezentas e trinta e duas) cotas de emissão do Fundo JK.
Incorporação do Fundo JK pelo Fundo
Em 31 de julho de 2009, foram realizadas Assembléias de Cotistas do Fundo (antigo FII ABC Plaza Shopping) e do
Fundo JK, tendo sido o Fundo JK incorporado pelo Fundo, passando a pertencer ao Fundo todos os bens, direitos e
obrigações do Fundo JK, sem solução de continuidade, com a consequente extinção de pleno direito do Fundo JK.
Como resultado da incorporação do Fundo JK pelo Fundo, foram atribuídas aos antigos cotistas do Fundo JK, em
substituição pela totalidade das cotas emitidas pelo Fundo JK, o total de 8.655.841 (oito milhões seiscentas e
cinquenta e cinco mil oitocentas e quarenta e uma) Cotas, as quais foram distribuídas entre os antigos cotistas do
Fundo JK, de acordo com a proporção de suas participações no Fundo JK. Dessa forma, os cotistas do Fundo JK
receberam 0,33013 (trinta e três mil e treze bilionésimos) de Cotas do Fundo para cada cota do Fundo JK
anteriormente detida.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS SELECIONADAS

As informações financeiras selecionadas relativas aos Fundos estão apresentadas a seguir, para os exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2007, 2008 e 2009. Tais informações devem ser lidas em conjunto com as
Demonstrações Financeiras dos Fundos e suas respectivas Notas Explicativas, as quais foram auditadas pelos
Auditores Independentes.
Fundo
Apresentamos a seguir as informações do Fundo relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de2008,
2009 e 2010:
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2009 e de 2008
(Em milhares de Reais)
Ativo

Passivo
Notas

Circulante

2009

2008

Nota

10.144

7.524

Circulante

2008

532

701

-

18

18

Obrigações fiscais e previdenciárias

-

3

-

3.860

Distribuição de resultados a pagar

-

511

377

-

Antecipações de clientes

-

-

306

956

704

Caixa e equivalentes de
caixa

-

430

572

Contas a pagar

Aplicações financeiras

4

4.982

3.092

Aluguéis a receber

5

4.730

Créditos fiscais

-

2

Não circulante
Não circulante

2009

70.238

48.195

Contas a receber

-

63

56

Depósito judicial

7

166

135

Provisões para contingências

8

956

704

Patrimônio líquido

9

78.894

54.314

integralizadas

64.713

40.370

Lucros acumulados

14.181

13.944

Total do passivo e patrimônio
líquido

80.382

55.719

Quotas de investimentos

Imobilizado

-

70.009

48.004

Imóveis para renda

6

70.009

48.004

80.382

55.719

Total do ativo
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ATIVO

PASSIVO

Nota

Circulante

2010

2009

Nota

12.212

10.144

Circulante

Dsiponibilidade

-

344

430

Aplicações Financeiras

4

6.888

4.982

Contas a pagar
Obrigações fiscais e
previdenciárias

Aluguéis a Receber

5

4.898

4.730

Distribuição de resultados a pagar

Outros créditos

-

69

-

Créditos Fiscais

-

13

2

71.360

Não circulante

Realizável a longo prazo

70.238

457

229

Aluguéis a Receber

5

291

63

Depósito Judicial

7

166

166

Imóveis para renda

6

70.903

83.572

Total do ativo

2010

2009

3.646

532

-

159

18

-

1

3

-

3.486

511

1.397

956

Não circulante
Provisões para contingencias

-

1.397

956

Patrimônio líquido
Quotas de investimentos
integralizadas

6

78.529

78.894

-

64.713

64.713

Lucros Acumulados

-

13.816

14.181

83.572

80.382

70.009

80.382

Total do passivo e patrimonio
liquido

Evolução da distribuição de rendimentos do Fundo e das Cotas
Abaixo, ilustramos o rendimento do Fundo e das Cotas mediante a apresentação de dados que mostram a
rentabilidade histórica do Fundo, variação de seu patrimônio líquido, bem como a valoração das Cotas do Fundo
durante o período discriminados nas tabelas.
Rentabilidade histórica do Fundo em relação ao patrimônio líquido, valor patrimonial e valor de mercado da Cota
(no último dia útil do mês), nos últimos 2 anos:
Mês/Ano
jan/09

Patrimônio Líquido do
Fundo (R$)
54.342.404

Quantidade de
Cotas
40.000.000

Valor Patrimonial da Cota
(R$) 1
1,3585601

Valor de Mercado
da Cota (R$)2
5,79

fev/09

52.827.991

40.000.000

1,3206998

6

mar/09

52.794.320

40.000.000

1,319858

5,7

abr/09

52.869.253

40.000.000

1,3217313

6

mai/09

53.048.042

40.000.000

1,326201

6

jun/09

77.263.844

48.655.841

1,5879665

7

jul/09

77.314.720

48.655.841

1,5890121

7,1

ago/09

76.931.406

48.655.841

1,581134

8,5

set/09

76.595.134

48.655.841

1,5742228

8,4

out/09

76.700.186

48.655.841

1,5763819

9,31
77
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nov/09

76.806.379

48.655.841

1,5785644

8,82

dez/09

78.904.167

48.655.841

1,6216792

9,49

jan/10

78.439.725

48.655.841

1,6121338

9,95

fev/10

76.844.490

48.655.841

1,5793477

9,94

mar/10

76.850.671

48.655.841

1,5794747

9,1

abr/10

77.452.327

48.655.841

1,5918402

9,38

mai/10

78.135.326

48.655.841

1,6058776

8,36

jun/10

78.450.672

48.655.841

1,6123587

8,45

jul/10

79.387.925

48.655.841

1,6316217

8,5

ago/10

79.715.093

48.655.841

1,6383458

8,22

set/10

79.872.900

48.655.841

1,6415891

8,46

out/10

80.399.964

48.655.841

1,6524216

8,15

nov/10

81.101.413

48.655.841

1,6668381

8,28

dez/10

80.430.503

48.655.841

8,2

jan/11
fev/11

81.172.837
80.044.312

48.655.841
48.655.841

1,6530493
1,6683061

1
2

8,49
8,07

1,6451121

Valor do Patrimônio Liquido dividido pelo número de cotas
Valor da cota de fechamento no último dia de negociação do mês. Fonte: BM&Fbovespa

Apresentação das contas do Fundo
Receitas do Fundo
As receitas do Fundo são geradas pelo repasse dos resultados dos Empreendimentos. Os resultados do Grand Plaza
Shopping são gerados pelas receitas de locação das lojas do Grand Plaza Shopping, dos quiosques, dos escritórios
que compõem a área do Grand Plaza Shopping e aquelas decorrentes do estacionamento.
Evolução da distribuição de rendimentos
Abaixo apresentamos a rentabilidade histórica dos Fundos em relação ao patrimônio líquido contábil nos últimos 12
(doze) meses:
Mês / Ano

Valor Patrimonial da
Cota (R$)

jan/2009
fev/2009
mar/2009
abr/2009
mai/2009
jun/2009
jul/2009
ago/2009
set/2009
out/2009
nov/2009
dez/2009
jan/2010
fev/2010
mar/2010
abr/2010

1,3585601
1,3206998
1,319858
1,3217313
1,326201
1,5879665
1,5890121
1,581134
1,5742228
1,5763819
1,5785644
1,6216792
1,6121338
1,5793477
1,5794747
1,5918402

Distribuição de
Rendimento Mensal
(R$/cota)1
0,0468
0,0824
0,0467
0,0453
0,0447
0,0472
0,0490
0,0494
0,0516
0,0505
0,0491
0,0516
0,0581
0,0725
0,0434
0,0419

Rentabilidade Mensal

3,50%
3,28%
3,47%
3,57%
3,72%
23,30%
3,15%
2,61%
2,82%
3,34%
3,26%
6,00%
2,99%
2,46%
2,75%
3,44%

2

Rent. Acum. 3

3,50%
6,89%
10,61%
14,56%
18,82%
46,51%
51,12%
55,07%
59,45%
64,78%
70,14%
80,35%
2,99%
5,53%
8,43%
12,16%
78
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mai/2010
jun/2010
jul/2010
ago/2010
set/2010
out/2010
nov/2010
dez/2010
jan/11
fev/11
1
2
3

1,6058776
1,6123587
1,6316217
1,6383458
1,6415891
1,6524216
1,6668381
1,6530493
1,6683061
1,6451121

0,0399
0,0422
0,0387
0,0612
0,0472
0,0477
0,0507
0,0574
0,0574
0,0746

3,39%
3,03%
3,60%
4,16%
3,08%
3,57%
3,94%
2,62%
4,40%
3,08%

15,96%
19,48%
23,78%
28,93%
32,90%
37,64%
43,06%
46,81%
4,40%
7,61%

Rendimentos distribuidos no mês dividido pelo número de cotas
Variação do valor patrimonial da cota considerando rendimento distribuido por cota no mês
Variação do valor patrimonial da cota considerando rendimento distribuido por cota acumulado no ano
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8.

VISÃO GERAL DO SETOR
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VISÃO GERAL DO SETOR

O mercado de Fundos de Investimento Imobiliários
O mercado imobiliário vem apresentando recordes de crescimento e com o crescimento estável do país ao longo
dos últimos anos, somado ao aumento da renda média da população e com a redução da taxa básica de juros,
observa-se uma crescente busca por investimentos alternativos mais rentáveis no mercado.
O crédito imobiliário se ampliou largamente, os prazos de financiamento se alongaram e houve o desenvolvimento
do financiamento via mercado de capitais, com relevante participação de capital estrangeiro. Tudo isso contribuiu
para a crescente demanda por classes de ativos imobiliários e para o desenvolvimento do mercado de fundos de
investimento imobiliário (FII) no Brasil, Só no ano de 2010 foram registradas R$ 9,8 bilhões de cotas de FII, sendo
que no exercício de 2009 o volume de registros foi de R$ 3,44 bilhões.
Os FII são veículos de investimento criados para explorar um ou mais ativos imobiliários, uma ou várias classes de
ativos, detidos por um ou mais investidores na fração ideal de suas participações no empreendimento (cotistas). Os
FII alocam seus recursos essencialmente em imóveis já construídos ou em empreendimentos em fase de
desenvolvimento e construção ou até em sociedades de propósito específico que desenvolvam empreendimentos
imobiliários, assim como em títulos e valores mobiliários lastreados em ativos imobiliários.
Os resultados dos FII provêm essencialmente das receitas de locação, exploração e/ou venda dos seus ativos e
direitos relacionados a esses. Os FII são fundos fechados, ou seja, não é possível realizar o resgate de suas cotas.
Logo, para deixar de ser cotista de um Fundo, é necessário alienar as cotas para terceiros, seja via bolsa de
valores, mercado de balcão organizado, ou venda direta (privada) entre as partes.
Atualmente, com a grande procura por investimentos em FII percebe-se uma tendência de aquecimento do
mercado imobiliário, o que corrobora para a valorização das cotas e aumento de liquidez nas negociações das
cotas dos FII, atraindo por sua vez mais investidores interessados nessa classe de ativos.
O gráfico abaixo demonstra a liquidez dos FII que possuem suas cotas listadas no mercado secundário:

Quantidade de cotas negociadas nos
últimos 12 meses sobre o total das cotas
emitidas até novembro de 2010

Rio Bravo Renda Corporativa

23,14%

West Plaza

16,98%

Hotel Maxinvest

15,15%

Europar

11,78%

Hospital Nossa Sra. de Lourdes

6,04%

Água Branca

5,98%

BB Progressivo

4,83%

HG Shopping

4,46%

Torre Almirante

4,01%

Square Faria Lima

3,41%

Ed. Almirante Barroso

2,90%

Hospital da Criança

1,64%

Ed. Ourinvest

1,50%

Shopping Higienópolis

1,37%

Torre Norte

0,60%

ABC Plaza Shopping

0,12%

SCP

0,00%

Fonte: BM&Fbovespa
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Os fundos de investimento imobiliário têm se mostrando um veículo eficaz para o investidor que procura um ativo
diferenciado que lhe traga rentabilidade maior do que a apresentada atualmente pelo investimento em renda fixa.
O aumento da procura por cotas de FII está relacionada às características de distribuição de rendimentos mensais
pagos aos cotistas e ao perfil de baixo risco de mercado que o investimento imobiliário apresenta. O Gráfico
abaixo mostra a evolução do número de negócios no mercado secundário:

Fonte: Fundo imobiliário – Consultoria de Investimentos, Balanço anual os Fundos Imobiliários 2010
O FII também se mostra atrativo na medida em que possibilita a entrada de pequenos investidores ao mercado de
capitais e além disso, o proprietário das cotas de um fundo imobiliário usufrui da diversificação da carteira do
fundo, da facilidade de aumentar ou diminuir suas posições e, conforme o caso, da isenção de imposto de renda
nas distribuições de dividendos. O Mercado de FII também ficou mais atrativo para pequenos investidores que não
podem comprar diretamente um imóvel, mas gostariam de manter um percentual da sua renda investida no
mercado imobiliário ou está atrativo mesmo para investidores que queiram diversificar sua carteira de
investimentos. O gráfico abaixo demonstra a rentabilidade dos Fundos Imobiliários em 2010:
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Fonte: Fundo imobiliário – Consultoria de Investimentos, Balanço anual os Fundos Imobiliários 2010
O setor imobiliário
O Brasil nos últimos anos vive uma estabilidade econômica sustentada principalmente pela manutenção da taxa
básica de juros, controle da inflação e crescimento controlado da economia. Os principais fatores politicoeconômico que colaboram para esse cenário de crescimento de longo prazo do mercado brasileiro são, entre
outros, o aumento gradativo do salário mínimo acompanhado do aumento da renda real, acesso ao crédito com
facilidade, a estabilidade monetária, cambial e o crescimento do índice de confiança do consumidor brasileiro.
Nesse contexto macroeconômico brasileiro, grande parte dos especialistas do mercado observa que para manter o
crescimento estável da economia é preciso melhorar e aumentar a infraestrutura do país, de forma que seja
possível acompanhar o significativo progresso de todos os setores e indústrias nacionais. Nesse sentido, se faz
relevante o desenvolvimento do mercado imobiliário no Brasil colaborando para o aumento da infraestrutura do
país, principalmente para os próximos anos com a realização da Copa do Mundo em 2014 no Brasil e as Olimpíadas
de 2016 na cidade do Rio de Janeiro.
No Brasil percebe-se que o crescimento potencial do mercado imobiliário brasileiro é diretamente influenciado por
fatores demográficos, econômicos e financeiros. Dessa forma observamos um maior impulso no mercado
imobiliário nas regiões Sul e Sudeste. Isto porque essas zonas apresentam maior densidade populacional, população
absoluta, além de apresentarem um desenvolvimento econômico mais próspero (representam mais de 40% do PIB
nacional) que as demais regiões, bem como apresentam uma maior renda per capita. Esses fatores, aliados com
investimentos externos e demais fatores econômicos, colaboram para uma expansão sustentável do mercado
imobiliário como um todo, principalmente nos setores residencial, comercial e varejo.
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Atualmente, como medidas de incentivo ao crescimento do mercado imobiliário existe uma crescente mobilização
das instituições financeiras e do governo para aumentar o volume da concessão do crédito imobiliário,
principalmente para a classe de baixa renda no caso de imóveis residenciais, principalmente com o
desenvolvimento do programa “Minha Casa, Minha Vida”, que tem como meta construir 01 (um) milhão de casas
populares para famílias de baixa renda (renda familiar mensa de até R$1.395,00) e com isso reduzir o déficit
habitacional brasileiro, além de alongar os prazos de financiamento, incentivando o desenvolvimento da
construção civil.
Visão geral do setor de shopping centers
A inauguração do primeiro Shopping no Brasil ocorreu em meados da década de 1960 e o inicio deste mercado, se
deu com o objetivo de oferecer facilidade aos clientes na hora encontrar produtos e serviços no mesmo lugar.
Desde então, o mercado de shoppings centers tem crescido no Brasil, proporcionando aos consumidores maior
comodidade, praticidade, segurança e conforto na busca de serviços além de oferer um ambiente atrativo de
compras, lazer e entretenimentos.
Desde a inauguração do até os dias de hoje o setor vem apresentando crescimento em relação a faturamento,
número de empregos gerados e Área Bruta Locável (ABL).
Na década de 1970 novos empreendimentos foram iniciados, mas foi a partir de 1980 que um grande número de
inaugurações ocorreu no mercado brasileiro de shopping centers. No inicio da década de 1990 consolidou-se a fase
de grande desenvolvimento que o setor vivia além de ter sido marcada pela ampliação e readequação de layout
dos empreendimentos já existentes em função da demanda para o consumo.
Ainda na década de 1990, fatores como o crescimento urbano; a estabilidade econômica com a implementação do
Plano Real; o desenvolvimento da estrutura de transportes; o crescimento das vendas no varejo; as características
climáticas brasileiras; a entrada da mulher com força de trabalho; o aumento da renda bruta disponível por família
e o aumento da carteira de fundos de pensão, contribuíram amplamente para o desenvolvimento e aumento dos
investimentos em Shopping Centers no país.
A cada ano o mercado de Shopping Centers passa por diversas readequações de layout e modernizações. Hoje em
dia, além de shopping centers convencionais existem novos conceitos de shoppings, como por exemplo os
shoppings abertos, como o open mall, lojas abertas para ruas e jardins.
O setor tem demonstrando grande vitalidade, e cada vez mais os Shoppings Centers tornam-se referência para os
consumidores que o utilizam como ponto de encontro e pólo de entretenimento, aliando praticidade, comodidade
e segurança.
Esse crescimento da indústria de shoppings center também é o reflexo dos investimentos estrangeiros no mercado
nacional. Com a abertura de capital das principais empresas de Shopping Centers na bolsa de valores é
comprovada a importância do setor que fechou o ano de 2010 com um faturamento bruto de R$ 87 bilhões.
Segundo Associação Brasileira de Shopping centers (“Abrasce”), atualmente, o setor de shopping centers responde
por cerca de 18,3% das vendas do setor varejista nacional, e 2% do PIB Brasileiro. Um mercado ainda muito
pequeno se comparado com outros países Europeus ou Estados Unidos, o que demonstra que há ainda um grande
potencial de crescimento.
Atualmente, existem no País 408 shoppings em operação e 26 shoppings em construção, com previsão de
inauguração ainda este ano, número 63% maior que os lançamentos de 2010 . Os 408 shoppings totalizam ABL
superior a 9.500.000 m2, compreendendo mais de 70.953 lojas-satélite, 2.822 lojas-âncora e 2.388 salas de cinema
e teatro. Apresentam um tráfego mensal de cerca de 328 milhões de pessoas conforme informações da Abrasce.
O gráfico abaixo mostra a evolução do setor nos últimos anos em número de empreendimentos.
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Fonte: Abrasce

A cidade de São Paulo lidera o ranking como maior pólo de centros comerciais do país e, segundo a Abrasce, entre
as 20 maiores capitais brasileiras, as cidades do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte ocupam o segundo e terceiro
lugar, respectivamente. As capitais ainda figuram no topo da lista quando falamos do volume de shopping centers
no país mas as cidades do interior começam a ganhar mais atenção nos últimos anos. O setor vem mostrando uma
nova tendência de interiorização ao buscar empreendimentos de menor tamanho, concentrados em forma de
vizinhança, principalmente nas cidades de médio porte. Dados da Abrasce evidenciam essa tendência ao apontar
que a participação de unidades localizadas no interior saltou de 13% em 1976 para 45% em 2007. Para se ter uma
idéia, dos 26 empreendimentos com inauguração prevista para 2011, 15 serão localizados em cidades do interior,
contribuindo para um possível futuro equilíbrio entre a quantidade de unidades nas capitais e no interior do país.
A tabela abaixo demonstra a quantidade de shoppings center por região e número da ABL de cada região.

Participação por Região
Regiões
Norte
Nortdeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Total

base dez/10
Nº de shoppings
12
58
36
225
77
408

% do Total
3%
14%
9%
55%
19%
100%

ABL
294.794
1.386.594
768.198
5.659.151
1.403.725
9.512.462

*fonte Abrasce

O bom desempenho das vendas no mercado de varejo impulsionou o setor que almeja para o ano de 2011 superar a
marca dos R$ 110 bilhões de faturamento acompanhado pelo aumento no número de Shopping Centers no país. As
projeções para 2011 comparam o bom momento vivido pelo setor ao “boom” ocorrido nos anos 80. O gráfico a
seguir mostra a evolução do faturamento do setor brasileiro entre os anos de 2005 e 2010.

86
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

Evolução do Faturamento em Shopping Centers no Brasil
Faturamento (em bilhões de R$)
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Fonte: Abrasce
Outro importante indicador do desempenho do setor é a área bruta locável – ABL. Existiam em 2010, 9,5 milhões
de m² de ABL distribuídos nos Shopping Centers brasileiros. Apesar da distribuição regional ser bastante
heterogênea, cerca de 56% do total de ABL encontram-se na região Sudeste, devido a sua alta densidade
populacional e renda per capita. A evolução da ABL do país desde 2005 e sua distribuição regional podem ser
observadas nos gráficos abaixo.

Evolução da ABL em Shopping Centers no Brasil
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Classificação dos Shopping Centers
O setor de Shopping Centers requer constantes pesquisas para definir novos formatos e estratégias de atuação. As
mudanças na preferência do consumidor, o aparecimento de sistemas alternativos de varejo e a construção de um
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número crescente de Shopping Centers exigem constantes modificações nos centros existentes para enfrentar a
concorrência.
A disputa pelo consumidor e a busca de diferenciação é que definem as medidas tomadas para revitalizações e
redefinição do perfil dos Shopping Centers, abrangendo: (i) gastos crescentes de marketing; (ii) seleção e/ou
modificação da rede de lojistas; (iii) lojas âncoras; (iv) promoção de eventos; (v) vagas de estacionamento; (vi)
projeto arquitetônico; (vii) ampliação do número de centros de lazer e serviços; (viii) treinamento; e (ix)
modernização e informatização de operações.
Os critérios utilizados pela ABRASCE para classificação de um centro comercial como Shopping Centers são (i)
manutenção da propriedade da maior parte das lojas que são locadas aos lojistas, (ii) a existência de vagas de
estacionamento compatíveis com o movimento efetivo, e (iii) utilização de âncoras como forma de atrair o público
consumidor.
Funcionamento
O funcionamento de um Shopping Center está normalmente sob a responsabilidade de empresas administradoras,
freqüentemente
associadas
aos
empreendedores.
A
propriedade
das
lojas
confere
aos
administradores/empreendedores maior poder de decisão e controle da gestão das estratégias estabelecidas em
relação aos lojistas individualmente. Nas operações de um Shopping Center também estão envolvidos fornecedores
e prestadores de serviços ligados às áreas de computação, paisagismo, decoração, equipamentos de segurança,
estacionamento e lazer.
O aluguel cobrado conforme contratos com duração negociada entre as partes é a principal fonte de receita dos
empreendedores de uma unidade em funcionamento. As locações das lojas e espaços comerciais nas áreas do
Empreendimento são disciplinadas pelas Normas Gerais.
As Normas Gerais estabelecem que os lojistas locatários devem pagar ao Empreendimento um aluguel mínimo
mensal, fixo, acrescido da diferença positiva entre o aluguel variável determinado como percentual do
faturamento do lojista e o mínimo mensal fixo, se houver. Dessa forma, é assegurado ao Empreendimento um
aluguel mínimo mensal, cobrado sempre que seu valor atualizado pelos índices contratuais for superior ao valor do
aluguel variável. O aluguel mínimo mensal e o variável são calculados conforme segue:
(i)
Aluguel Mínimo Mensal: estabelecido caso a caso, em contratos celebrados entre o Empreendimento
locador e o lojista locatário. Para cálculo desse aluguel mínimo mensal, são levados em consideração aspectos
micro e macroeconômicos. Anualmente, em dezembro, na maioria dos contratos, o valor desse aluguel mínimo
corresponde ao dobro do valor devido nos demais meses, tendo em vista o maior volume de receitas gerado pelas
lojas nesse mês.
(ii)
Aluguel Variável ou Percentual: em geral, é proporcional ao faturamento bruto mensal da atividade ou
comércio exercido pelo lojista locatário, devendo ser calculado segundo a percentagem estabelecida no contrato
de locação específico. O Empreendimento entende por faturamento bruto, para efeito de cálculo do aluguel
variável, as vendas à vista ou a prazo realizadas pelo lojista locatário, tanto no imóvel locado como externamente
por meio de visitas a clientes, sendo que as vendas a prazo devem ser computadas pelo seu valor global, de uma só
vez.
A fiscalização sobre o faturamento bruto, que deverá ser informado mensalmente pelos locatários, recebe
importante atenção do Empreendimento. Tanto as Normas Gerais como os contratos de locação celebrados pelos
Empreendimento estabelecem, de modo expresso, os direitos do Empreendimento, sempre que julgar oportuno,
ter acesso aos imóveis e sistemas de controle dos lojistas locatários para fins de constatação, comparação ou
conferência das informações com o objetivo de auferir o real volume de vendas, permitindo maior controle do
valor do aluguel cobrado.
Além dos alugueis acima descritos, o locatário se responsabilizará por outros encargos ligados à locação, tais como
as despesas condominiais e contribuição para o fundo de promoção
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Também pode ser objeto de outras receitas a utilização de áreas comuns, destinando-as a Merchandising, alugadas
temporariamente, além do faturamento proveniente da cobrança de estacionamento. A receita dos
estacionamentos são provenientes do aluguel do espaço respectivo ou pela própria receita da prestação de tal
serviço que pode ser operado por uma empresa terceira ou pelos empreendedores/administradores.
Regulamentação Relativa aos Shopping Centers
Os Shopping Centers podem ser constituídos por meio de (i) incorporação imobiliária, com a instituição de um
condomínio edilício, conforme previsto no Código Civil e na legislação vigente, hipótese em que cada loja constitui
unidade autônoma e as relações entre os condôminos são regidas pela convenção de condomínio e pelo regimento
interno; ou (ii) condomínio civil ou condomínio pro indiviso, também regulado pelo Código Civil, caso em que o
empreendimento constitui um único imóvel e as relações entre os co-proprietários são regidas pelo acordo de coproprietários.
Constituem os principais instrumentos a regulamentar o funcionamento dos Shopping Centers, os direitos e deveres
dos empreendedores e lojistas, bem como a forma de contratação e remuneração da instituição administradora: (i)
a escritura de normas gerais, (ii) a convenção de condomínio, (iii) o regimento interno e (iv) o acordo de coproprietários, quando houver.
A organização e a regulamentação da relação entre empreendedor, lojistas e administradora são também regidas
por meio de contratos de locação com lojistas, escrituras públicas de normas gerais aos contratos de locação e
estatutos das associações de lojistas.
Cabe aqui ressaltarmos que a principal diferença entre condomínios civis (também conhecidos como pro indiviso) e
os condomínios edilícios reside no fato de que apenas nos condomínios edilícios as edificações, construídas sob a
forma de unidades isoladas entre si, podem ser alienadas pelo empreendedor, no todo ou em parte, sem qualquer
anuência dos proprietários das demais unidades autônomas.
As modalidades de condomínio edilício e condomínio civil podem coexistir. Desta forma, é comum um Shopping
Center constituído sob a forma de condomínio edilício, em que cada loja consiste em um imóvel independente,
cada uma dessas lojas possuírem dois ou mais proprietários (condomínio civil).
Os condomínios civis são regulamentados pelos artigos 1.314 e seguintes do Código Civil. Nessa modalidade de
condomínio, dois ou mais co-proprietários do imóvel exercem a propriedade por meio de uma fração ideal de que
são titulares, não existindo área privativa de apenas um dos co-proprietários. Portanto, todos são titulares do
imóvel, de forma proporcional à participação de cada um.
Dentre os dispositivos aplicáveis a esta modalidade de condomínio, destacam-se os seguintes:
•

cada condômino poderá alienar a sua parte, respeitado o direito de preferência dos demais;

•

independentemente da anuência dos demais, poderá o condômino dar em hipoteca sua parte ideal;

•

o condômino poderá, a qualquer tempo, exigir a divisão da propriedade. No entanto, os condôminos
poderão acordar que o bem fique indiviso por até cinco anos, podendo ser prorrogado; contudo, por
razões graves, poderá o interessado requerer judicialmente a divisão antes do prazo;

•

cada condômino tem o direito de perceber os frutos e rendimentos auferidos pelo bem comum na
proporção de sua participação; e

•

cada condômino tem o dever de participar das despesas do bem comum na proporção de sua participação,
ainda que tais despesas sejam contraídas por apenas um dos condôminos. Se feitas em proveito do bem
comum, todos dela deverão participar.

89
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

Assim, nos Shopping Centers constituídos sob a forma de condomínio civil, todo o empreendimento consiste em um
único imóvel, com uma única matrícula imobiliária, hipótese em que os titulares de participação no imóvel são
proprietários de uma fração ideal do empreendimento.
Os condomínios edilícios, por sua vez, são disciplinados pelos artigos 1.331 e seguintes do Código Civil. Nessa
modalidade, há a co-existência de áreas privativas (unidades autônomas), que podem ser de propriedade de um
único titular, e áreas comuns, que são de propriedade comum de todos os proprietários das áreas privativas.
Assim, nos Shopping Centers constituídos sob a forma de condomínio edilício, cada uma das lojas constitui uma
unidade autônoma, com matrícula imobiliária própria. Nesse caso, as áreas de circulação do Shopping Center são,
por exemplo, áreas comuns.
Também se faz importante destacar que no condomínio edilício, ao contrário do condomínio civil, não há a figura
do direito de preferência no caso de venda de uma unidade autônoma de propriedade exclusiva aos proprietários
das demais unidades.
Características Específicas da Locação em Shopping Center
Os contratos de locação em Shopping Centers possuem características próprias, geralmente não encontradas em
locações comerciais comuns. Devido ao fato de a locação em Shopping Center envolver relações comerciais em
proporções que extrapolam a simples utilização de um espaço mediante uma remuneração, a legislação vigente
confere expressamente aos empreendedores e lojistas uma maior liberdade contratual no que se refere à definição
dos direitos e obrigações das partes durante a locação, determinando que prevalece a autonomia privada para
estabelecer as condições pactuadas entre locadores e locatários.
Dentre algumas características específicas da locação em Shopping Center estão (i) a fixação de aluguel em
percentual do faturamento do locatário; (ii) a cobrança de aluguel em dobro em determinado mês do ano, de
acordo com o ramo de atividade – por exemplo; (iii) a fiscalização das atividades dos lojistas para apuração do
faturamento; (iv) a contribuição para fundos de promoções; (v) a vedação à mudança de ramo de atividade; (vi) as
limitações à sublocação, cessão e empréstimo do espaço; (vii) a estipulação de cláusula de raio ou de nãoconcorrência; (viii) a necessidade de aprovação do projeto das lojas pelo locador; (ix) a estipulação de cláusula
“degrau” (através da previsão contratual do aumento no valor dos aluguéis); entre outras.
Outra característica das locações em Shopping Centers refere-se ao direito de co-participação. Ao desenvolver
suas atividades no Shopping Center, o lojista se beneficia do mix de lojas e da estrutura planejada, construída e
implementada pelo empreendedor, o que constitui um fundo de comércio diferenciado em comparação com lojas
localizadas fora de Shopping Centers.
Com base nesses direitos e benefícios aproveitados pelos lojistas, o lojista interessado em se instalar no Shopping
Center dispõe-se a pagar uma taxa de cessão para adquirir o direito de co-participação na infra-estrutura
oferecida pelo Shopping Center. O valor e as condições de pagamento de tal contribuição são definidos entre o
empreendedor e o lojista no momento em que o lojista adere ao empreendimento (seja antes ou depois de
concluída a construção), sendo que o calculo é feito com base no período em que o lojista terá à sua disposição o
fundo de comércio do Shopping Center.
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ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

Visão geral
Com a administração e gestão da Rio Bravo, o Fundo conta com o know-how, a expertise e os elementos
necessários para a consolidação da carteira de Shopping Center, tendo em vista risco e retorno do
Empreendimento e inquilinos e potencial de valorização do ativo.
O Fundo terá como foco a gestão do Grand Plaza Shopping, participando ativamente das decisões sobre
atualizações do mix de lojas e de aprovação de benfeitorias e melhorias no empreendimento buscando sempre a
valorização do ativo.
Dentro do mercado imobiliário como um todo, acreditamos que o segmento de varejo é promissor visto as
oportunidades de crescimento que acompanham o desenvolvimento econômico do país. Desta forma, considerando
a experiência da Rio Bravo em gestão de Fundos Imobiliários, acreditamos ser possível transtransformar tais
oportunidades em retorno para os investidores do Fundo.
Estratégia de investimento do Fundo
Atualmente a estratégia de investimento do fundo, considerando-se os pontos mencionados na sessão anterior e
acima, é realizar a expansão e posterior exploração das novas lojas e vagas de estacionamento do
empreendimento Grand Plaza Shopping.
Com os recursos da presente captação, pretende-se investir na ampliação do empreendimento de forma com que
seja possível atender a crescente demanda por serviços da região do Grande ABC em São Paulo. Somada a essa
demanda, ainda é possível observar a crescente ascenção social e aumento do poder aquisitivo da população que
habita no raio de influência do shopping.
Esses fatores fazem com que exista a necessidade de ampliar o shopping a fim de que seja possível a absorção do
público consumidor crescente e que busca cada vez mais serviços e produtos diferenciados.
Desta forma, acreditamos que a expansão do Shopping é essencial para um aumento de performance do
empreendimento, possibilitando trazer ao investidor, cotista do Fundo, maior e melhor rentabilidade.
Quadro resumo
O quadro abaixo ilustra as principais receitas e despesas do fundo considerando-se a expansão do
Empreendimento:
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ANOS

2010

1

TOTAL ENTRADAS

1.1

(+) Entrada 8ª Emissão

1.2
1.2.1

(+) Resultado Operação do Shopping
Receita de aluguel mensal ABC + JK

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

DESPESAS OPERACIONAIS

2.1

(-) Despesas Administrativas
Taxa de Administração do Fundo Imobiliário
Taxa de Escrituração
Honorários de Auditoria - Terco GT
Honorários de Contabilidade - JJ Chaves S/C Ltda.
Honorários Advocatícios
Demais Despesas

3

RESULTADO NÃO OPERACIONAIS

3.1
3.1.1

(+/-) Resultado Financeiro
Receitas Financeiras

3.2

(+/-) Outras Receitas

3.2.1
4

IRRF sobre movimentação financeira (saldo)
INVESTIMENTOS ( EXPANSÃO)

124.826.211,14

2012

2013

38.680.828,02

47.343.534,94

95.000.000,00

Estacionamento
Estacionamento -Expansão
Luvas Expansão
Merchandising

2

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

32.135.297,43

2011

32.135.297,43
26.056.293,84

29.826.211,14
23.697.680,07

38.680.828,02
27.353.096,43

47.343.534,94
36.055.141,34

6.079.003,59
-

4.006.596,00
2.121.935,07
-

6.994.453,54
180.000,00
4.041.823,47
111.454,59

7.259.679,08
720.000,00
2.857.135,73
451.578,79

(459.063,34)
(459.063,34)

(494.260,59)
(494.260,59)

(438.187,91)
(438.187,91)

(439.584,56)
(439.584,56)

(244.202,96)
(32.575,06)
(12.007,50)
(25.984,02)
(57.304,59)
299.020,42
381.759,30
381.759,30
(82.738,88)

(287.886,59)
(36.636,34)
(13.100,25)
(24.128,46)
(107.742,50)
(24.766,45)
192.000,00
240.000,00
240.000,00
(48.000,00)

(266.777,02)
(33.808,32)
(12.115,25)
(22.215,32)
(84.280,00)
(18.992,00)
192.000,00
240.000,00
240.000,00
(48.000,00)

(267.555,12)
(33.906,93)
(12.150,59)
(22.280,12)
(84.525,82)
(19.165,99)
240.000,00
300.000,00
300.000,00
(60.000,00)

(82.738,88)
(1.791.686,69)

(48.000,00)
(73.119.296,52)

(48.000,00)
(17.473.463,28)

(60.000,00)
(1.831.360,02)
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COMPOSIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS COTISTAS DO FUNDO

Em 31 de janeiro de 2011, a composição e participação dos Cotistas era a seguinte:
Cotistas

Quantidade de Cotas

%

Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
Fundos de Pensão
Total

8.589.596
32.066.261
8.000.000
48.655.857

17,66
65,90
16,44
100,00
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PERFIL DO ADMINISTRADOR E COORDENADOR LÍDER

As atividades de administração do Fundo, coordenação da Oferta e gestão da carteira do Fundo serão realizadas
pela Administradora
Fundada em janeiro de 2000 como uma administradora de capital de risco no Brasil, a Rio Bravo tornou-se uma
empresa de gestão de investimentos diversificada, com forte presença no Brasil.
A Rio Bravo foi constituída como uma sociedade na qual seus acionistas são todos obrigatoriamente executivos da
empresa, participando diretamente da condução dos negócios, assegurando dedicação total a seus clientes e
respondendo diretamente pela qualidade dos serviços prestados aos clientes, tanto investidores como
corporativos.
A Rio Bravo possui aproximadamente 80 profissionais em seus escritórios nacionais.
Renda Variável e Fixa
Através da Rio Bravo Investimentos S.A. e coligadas, a Rio Bravo administra fundos de investimento para
investidores institucionais do Brasil e do Exterior, organismos internacionais, empresas e investidores individuais
nas seguintes modalidades:
Fundos
Fundos
Fundos
Fundos

de Ações com foco em governança corporativa
de Private Equity e Capital de Risco
de Renda Fixa e Crédito
de Investimento Imobiliário

Todos os fundos de ações e renda fixa da Rio Bravo são orientados por análises fundamentalistas tanto em nível
macro como microeconômico. A Rio Bravo atua na maioria das empresas e projetos nos quais aloca capital.
A Rio Bravo também presta toda uma gama de serviços de Private Banking, com produtos próprios e de terceiros,
para investidores e family offices, inclusive internacionais.
Ao prover serviços para investidores, a Rio Bravo desenvolveu uma operação de administração de fundos imobiliários que se
tornou uma das maiores do país, atendendo investidores institucionais e individuais.
A Rio Bravo é um dos principais administradores de fundos de investimentos imobiliários no Brasil, gerindo investimentos em
imóveis no valor aproximado de R$ 2,8 bilhões em ativos. A experiência da Rio Bravo engloba a estruturação, emissão,
distribuição e a administração de cotas de fundos de investimento imobiliário.
Atividades Desenvolvidas como Administrador do Fundo
A Rio Bravo, na qualidade de Administrador do Fundo, tem todas as responsabilidades previstas na Instrução CVM
nº 472.
A Rio Bravo pratica todos os atos necessários à adequada gestão patrimonial do Fundo, de acordo com as decisões
dos Cotistas, além de ser responsável pelo cálculo dos rendimentos a serem distribuídos, pela elaboração e
divulgação das demonstrações financeiras do Fundo e pelo atendimento aos Cotistas.
Administradores da Rio Bravo
Paulo Bilyk (Chief Investment Officer)
Paulo A. P. Bilyk é o chief investment officer da Rio Bravo, além de ter sido um dos sócios fundadores da empresa
em 2000.
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Anteriormente, Paulo foi sócio e diretor executivo do Banco Pactual (atualmente, Banco BTG Pactual), onde dirigiu
o departamento de finanças corporativas, que passou a integrar em 1992 como associado. Nessa atividade Paulo
assessorou grandes e médias empresas no Brasil em aquisições e vendas de ativos, operações de mercados de
capitais e reestruturações de dívidas.
Antes do Banco Pactual, trabalhou de 1987 a 1989 na área de operações internacionais da Itautec Informática, uma
das principais empresas na área de sistemas de informação no Brasil, lidando com assuntos relacionados ao
Departamento de Comércio norte-americano e participando da equipe que deu início a uma joint venture da
empresa com a IBM para a comercialização do sistema AS/400 no Brasil.
Paulo Bilyk formou-se em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, em 1988, e concluiu
seu mestrado pela Fletcher School of Law and Diplomacy em 1992.
Gustavo H. B. Franco (Estrategista-chefe e presidente do conselho de administração)
Gustavo H. B. Franco é o estrategista-chefe da Rio Bravo, presidente do conselho de administração e um dos sócios
fundadores.
Foi presidente do BACEN entre agosto de 1997 e janeiro de 1999, tendo sido, nos quatro anos anteriores, diretor
da Área Internacional do BACEN e Secretário Adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Durante o
período em que esteve no serviço público, Gustavo teve participação central na formulação, operacionalização e
administração do Plano Real. Conduziu diretamente a operação dos mercados, negociações financeiras
internacionais (Plano Brady, acordo com o FMI em 1998), lançamentos de bônus da República, re-estruturações
bancárias (PROES, PROER, privatizações) e aspectos regulatórios próprios das atividades de bancos centrais.
De 1986 a 1993, Gustavo foi professor e pesquisador do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro - atividade que retomou em 2004 - e foi consultor de diversas organizações
internacionais, de órgãos dos governos federal, de Estados e do Município do Rio de Janeiro, bem como de várias
empresas privadas nacionais e estrangeiras. Também foi professor visitante e fellow na University of California Los
Angeles, Stanford e Harvard.
Gustavo Franco é membro do conselho de administração do Banco Daycoval, mantém atividade acadêmica (aulas e
pesquisas) e escreve regularmente para jornais e revistas. Tem dez livros publicados e mais de uma centena de
artigos em revistas acadêmicas. Seus escritos podem ser encontrados em sua home-page: http://www.econ.pucrio.br/gfranco.
É bacharel (1979) e mestre (1982) em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e PhD
(1986) pela Harvard University.
Mario Fleck (Presidente)
Mário Fleck é o presidente da Rio Bravo desde janeiro de 2009, depois de quatro anos como diretor de renda
variável.
Naquela posição, Mário ajudou a criar e gerir o Rio Bravo Fundamental FIA, o fundo de valor e ativismo da Rio
Bravo, do qual continua sendo o gestor.
Mário veio para a Rio Bravo depois de trabalhar 28 anos na Accenture, sendo 14 anos como presidente no Brasil.
Ingressou na Accenture em 1976, quando a empresa ainda se chamava Andersen Consulting, e tornou-se sócio em
1986. Liderou o Grupo de Produtos de Consumo até 1990, quando passou a presidir a empresa no Brasil. Também
integrou o conselho mundial da empresa e liderou projetos para clientes como o Grupo Pão de Açúcar, Sadia e
Vale, entre outros.
Mário é membro do conselho de administração da Cremer e da Eternit, foi conselheiro da Unipar e da Ferbasa, e é
conselheiro de três empresas não listadas em Bolsa: Disec, Direct Talk e Tecnologica.
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Mário Fleck formou-se em Engenharia Mecânica e Industrial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.
Além disso, colabora com diversas organizações não-governamentais, como a Parceiros da Educação. Já serviu nos
conselhos da Orquestra Sinfônica Brasileira e do Comitê para Democratização da Informática (CDI). Presidiu a AME
Campos, e foi ainda presidente do Conselho da EAESP da Fundação Getúlio Vargas. É membro do Board of
Governors do Weizmann Institute of Science, em Israel, e é vice-presidente da Federação Israelita de São Paulo e
da Câmara de Comércio Brasil-Israel.
Fabio Ohara Ishigami (Diretor, Distribuição Institucional)
Fabio Ohara Ishigami passou a integrar a Rio Bravo em 2003, como responsável pela distribuição institucional de
produtos.
Anteriormente, supervisionou a carteira de investimentos dos fundos de pensão como diretor de investimentos da
Secretaria de Previdência Complementar (SPC), nos anos de 2001 e 2002. Foi responsável pela área de operações
estruturadas de corporate bank do Banco Itaú S.A., onde ingressou após ter trabalhado por vários anos no banco de
investimentos do Banco Francês e Brasileiro.
Fabio possui larga experiência na estruturação de operações de captação de recursos para empresas brasileiras nos
mercados doméstico e internacional, bem como em operações de crédito corporativo.
Fabio Ohara formou-se em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP/SP, em 1991, e concluiu seu
MBA na University of California - Berkeley, com foco em Finance and General Management em 1999, tendo
também cursado o mestrado em Economia Política na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Miguel Russo Neto (Diretor – Risco e Compliance)
Miguel Russo é diretor da Rio Bravo desde junho de 2007, responsável pela área de Risco e Compliance.
Trabalhou de 1992 a 2007 na Sul América Investimentos, onde foi responsável por administração de risco,
compliance, jurídico, tecnologia, back-office e call center. Também trabalhou na administração de fundo de
fundos e na área de produtos.
Miguel Russo formou-se em Economia pela FEA/USP, em 1995, e concluiu seu mestrado em Modelagem Matemática
em Finanças pelo IME-FEA/USP em 2004.
Luiz Eugenio J. Figueiredo (Diretor de Operações)
Luiz Eugenio Junqueira Figueiredo é diretor de operações da Rio Bravo. Sócio da empresa desde sua fundação em
2000, liderou a área de fundos imobiliários e a área de private equity e venture capital, tendo participado
ativamente na captação de recursos, análise, negociação, estruturação e acompanhamento de investimentos.
Ex-associado na área de corporate finance do Banco Pactual, dedicado a projetos de fusões e aquisições no setor
financeiro, Luiz Eugenio atuou em diversas transações de compra e venda de bancos e seguradoras.
Antes de ingressar no Pactual em 1997, atuou por dois anos na área de análise de investimentos do Unibanco, sendo
responsável pelo acompanhamento e recomendação de investimento em empresas inicialmente no setor financeiro e,
posteriormente, também no setor de petróleo e petroquímica.
Iniciou sua carreira profissional na PricewaterhouseCoopers, onde permaneceu por quatro anos na área de
auditoria, com foco em instituições financeiras (bancos, seguradoras, fundos de investimentos, companhias de
arrendamento mercantil, consórcios), mas também tendo atuado em diversas indústrias e prestadoras de serviços.
Luiz Eugenio formou-se em Economia pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), São Paulo, em 1994.
Atualmente é presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital
(ABVCAP).
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José Romeu Del Moro Robazzi (Gestor de Investimentos)
José Romeu Del Moro Robazzi juntou-se à Rio Bravo em 2008 como gestor em nossa área de fundos multimercado.
José Romeu foi o sócio-responsável por gestão de fundos da Virtu Capital Gestão de Investimentos e,
anteriormente, foi o executivo responsável pela posição proprietária de crédito da tesouraria do Dresdner
Kleinwort no Brasil. Foi também membro da equipe de estruturação e distribuição de operações de créditos
sindicalizados no Unibanco, membro do comitê de novos produtos de tesouraria do banco e consultor de empresas
pela Accenture (na época, Andersen Consulting), com ênfase em projetos de tecnologia da informação para
empresas do setor financeiro.
José Romeu é engenheiro de eletrônica pelo ITA e tem um MBA em finanças pela The Wharton School of the
University of Pennsylvania.
Anita Spichler Scal (Gerente de Investimentos Imobiliários)
Anita Spichler Scal juntou-se à Rio Bravo em junho de 2006 e é atualmente gerente responsável pelos fundos de
investimento imobiliário, possuindo larga experiência na estruturação, emissão e administração de operações que
envolvem investimentos imobiliários.
Antes de se juntar à Rio Bravo, trabalhou por mais de 03 (três) anos no Safdié Private Banking (antigo Multi
Commercial Bank DTVM Ltda.), sempre na área de fundos de investimentos.
Anita formou-se em economia na Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP.
Cláudio de Araújo Ferreira (Advogado – Departamento Jurídico)
Cláudio de Araújo Ferreira juntou-se à Rio Bravo em 2006 como o advogado responsável pelo departamento
jurídico.
Antes de ingressar na Rio Bravo, Cláudio atuou em alguns escritórios nacionais, tais como Felsberg & Associados,
Choaib Paiva e Justo, e David do Nascimento, além de ter feito estágio nos escritórios Fiammenghi & Fiammenghi,
em Roma, e Millé Abogados, em Buenos Aires.
Claudio é mestrando em direito comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, formado em direito
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui especialização em administração de empresas e finanças pela
Fundação Getúlio Vargas. Adicionalmente cursou especialização em direito tributário no Instituto Brasileiro de
Estudos Tributários - IBET e cursou um semestre de business administration no Alpha & Beta College na Austrália.
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DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS
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DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS

Descrição dos Empreendimentos
Originalmente o Fundo era titular de 98,37% (noventa e sete por cento) do terreno e construções onde está
localizado o Grand Plaza Shopping e um prédio para escritórios, objeto das matrículas nº 84.780 e nº 43.404 do 1º
Oficial de Registro de Imóveis de Santo André, enquanto o Fundo JK era titular de 100% (cem por cento) do terreno
e construções localizados em área contígua à do Grand Plaza Shopping, objeto da matrícula nº 53.303 do 1º Oficial
de Registro de Imóveis de Santo André, que englobam um hipermercado, uma loja de materiais de construção e
espaços de locação comercial.
Em 31 de julho de 2009, foram realizadas assembléias de cotistas do Fundo e do Fundo JK, tendo sido o Fundo JK
incorporado pelo Fundo, passando a pertencer ao Fundo todos os bens, direitos e obrigações do Fundo JK, sem
solução de continuidade, com a conseqüente extinção de pleno direito do Fundo JK.
Até esta data, o registro na matrícula nº 53.303 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Santo André da
transferência da propriedade do imóvel originariamente pertencente ao Fundo JK ainda não foi concluído.
Ressalvada a pendência do registro acima mencionada, a titularidade sobre 100% (cem por cento) do terreno e
construções localizados em área contígua à do Grand Plaza Shopping, que englobam o hipermercado Extra, uma
loja de materiais de construção C&C Casa e Construção e espaços de locação para lojas satélites, é exercida pelo
Fundo.
A fração ideal de 3% (três por cento) remanescentes do terreno e construções onde está localizado o Grand Plaza
Shopping, objeto da matrícula nº 84.780 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Santo André, é, na data deste
Prospecto, de titularidade da DELIMA, cuja posse é exercida em área certa e determinada de 2.531 m² (dois mil
quinhentos e trinta e um metros quadrados) constituída pelos espaços comerciais de nº 223, 224 e 228 do Grand
Plaza Shopping. Referidos espaços comerciais são atualmente destinados à comercialização de artigos de vestuário
e seus acessórios, por meio de loja da C&A, nos termos da “Escritura de Venda e Compra de Parte Ideal e Outras
Avenças”, lavrada as fls. 131, do Livro nº 6.889, do 9° Tabelião de Notas da Capital de São Paulo.
As receitas do Fundo provêm da distribuição de resultados dos Empreendimentos, gerados a partir da propriedade,
operação e desenvolvimento das unidades que compõem os Empreendimentos.
Os Empreendimentos englobam um complexo de compras e lazer num terreno de aproximadamente 155.694 m²
(cento e cinquenta e cinco mil seiscentos e noventa e quatro metros quadrados) de área, dotado de
estacionamento com capacidade total para 2.225 (dois mil duzentos e vinte e cinco) veículos. No entanto, o Fundo
é proprietário de apenas 147.438,50 m² (cento e quarenta e sete mil quatrocentos e trinta e oito inteiros e cinco
décimos metros quadrados) desta área total, sendo detentor dos direitos aquisitivos sobre os 8.255,50 m² (oito mil
duzentos e cinquenta e cinco inteiros e cinco décimos metros quadrados) remanescentes. Tal área de 8.255,50 m²
(oito mil duzentos e cinquenta e cinco inteiros e cinco décimos metros quadrados), utilizada para estacionamento,
é objeto do Compromisso de Venda e Compra firmado com a Rede Ferroviária Federal S.A. em 2000. Até o
momento, os registros imobiliários necessários à formalização da propriedade do Fundo sobre a mencionada área
não foram concluídos.
Os Empreendimentos localizam-se no principal vetor de desenvolvimento da Cidade de Santo André, no Estado de
São Paulo. A ocupação da região onde estão localizados os Empreendimentos é mediana, com espaço suficiente
para planejamento de futuras expansões. O nível sócio-econômico da região é médio e médio/alto, sendo ainda
marcante a presença de indústrias, que, gradualmente, vêm sendo substituídas por áreas de comércio. A região é
servida por diversas linhas de ônibus que ligam o local ao centro e aos diversos bairros da Cidade de Santo André.
Atualmente, os Empreendimentos contam com uma circulação média mensal de aproximadamente 1.100.000 (um
milhão e cem mil) visitantes.
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A partir de agosto de 2000, o estacionamento dos Empreendimentos foi equipado com sistemas de controle de
entrada e saída de veículos que permitem a cobrança de tarifas por períodos de permanência. A operação e
manutenção das áreas do estacionamento são realizadas por empresa administradora do estacionamento, sendo as
receitas provenientes desta atividade distribuídas entre os Empreendimentos nas proporções dos respectivos
terrenos destinados a esse fim, a proporção de 43% (quarenta e três por cento) para o JK Shopping e de 57%
(cinquenta e sete por cento) para o Grand Plaza Shopping. Como efeito da incorporação do Fundo JK pelo Fundo,
deixa de existir este critério de distribuição de receitas do estacionamento.
Atualmente, a administradora das áreas de estacionamento é a Park Place. Esta empresa faz jus a uma
remuneração mensal pelos serviços de administração prestados, deduzida diretamente das receitas auferidas com
a exploração comercial do estacionamento.
Os Empreendimentos devem obter alvarás de licença de uso e funcionamento - ALUF junto à Prefeitura Municipal
de Santo André, os quais se encontram atualmente em fase de renovação, conforme solicitado pela BRX. Como
condição para a referida renovação, a Prefeitura poderá apresentar solicitações adicionais à BRX para
cumprimento em determinados prazos, as quais, caso não atendidas, poderiam eventualmente resultar em
penalidades ou, em último caso, medidas de restrição aos Empreendimentos.
Todas as informações administrativas e operacionais relativas ao Grand Plaza Shopping e ao JK Shopping contidas
no presente Prospecto foram disponibilizadas pela BRX.
Grand Plaza Shopping
O Grand Plaza Shopping, anteriormente denominado ABC Plaza Shopping, foi constituído na forma de um
condomínio indivisível, em 04 de junho de 1997, sobre as frações ideais de terreno, edificações, áreas e
instalações comuns dos imóveis objeto das matrículas de nº 15.576, 76.457 e 43.403 do 1º Oficial de Registro de
Imóveis de Santo André, Estado de São Paulo, posteriormente unificadas na atual matrícula nº 84.780 do mesmo
cartório. Nestes terrenos estão corporificadas as construções do Grand Plaza Shopping (54.244,03 m² (cinquenta e
quatro mil, duzentos e quarenta e quatro metros quadrados) de ABL) e de um edifício para escritórios (5.586,00
m² (cinco mil quinhentos e oitenta e seis metros quadrados) de ABL), havendo também uma área destinada ao
estacionamento de veículos com 2.225 (duas mil duzentas e vinte e cinco) vagas fixas. O terreno localizado na
parte interna do pátio ferroviário da Estação de Santo André, cuja área maior está registrada no 3º Oficial de
Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo sob nº 13.937, também integra o Grand Plaza Shopping.
Também faz parte do complexo Grand Plaza Shopping o imóvel objeto da matrícula nº 43.404 do 1º Oficial de
Registro de Imóveis de Santo André, Estado de São Paulo, na qual está construída uma subestação e respectiva
casa de controle de baterias.
O Grand Plaza Shopping foi inaugurado em setembro de 1997 e, contava na época com 22.767 m² (vinte e dois mil
setecentos e sessenta e sete metros quadrados) de ABL, 2 (duas) lojas âncoras, 208 (duzentas e oito) lojas satélites
e estacionamento com capacidade para 1.700 (um mil e setecentos) veículos.
Atualmente, o Grand Plaza Shopping conta com uma área de lazer onde funcionam (i) 10 (dez) salas de cinema,
com 2.031 (duas mil e trinta e uma) poltronas, operadas pela empresa Cinemark, com 3.580 m² (três mil
quinhentos e oitenta metros quadrados), (ii) um centro de diversões Playland, que ocupa uma área de 1.000 m²
(um mil metros quadrados), (iii) um centro de diversões Labirinto Games, que ocupa uma área de 331 m²
(trezentos e trinta e um metros quadrados) e (iv) uma área de boliche e Sport Bar operado pela Stadium Bowl,
com 3.000 m² (três mil metros quadrados).
O Grand Plaza Shopping tem dois pavimentos, sendo equipado com 4 (quatro) escadas rolantes e 4 (quatro)
elevadores interligando os dois andares. No andar superior funcionam as salas de cinema, o Playland, o Labirinto
Games e o boliche, bem como a área destinada à administração do Grand Plaza Shopping.
O Grand Plaza atende uma população de 2,5 (dois e meio) milhões de consumidores, com renda per capita
bastante elevada e segundo a pesquisa do Ibope 2009, tem posição de liderança na sua área de influência com 40%
(quarenta por cento) de participação de mercado.
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Na área do Grand Plaza Shopping funciona também um prédio para locação comercial em uma construção de 8.086
m² (oito mil e oitenta e seis metros quadrados) de área, com 3 (três) pavimentos, que esta locada a empresas
como EDS – Eletronic Data System do Brasil, Caixa Econômica Federal e Amil. Os contratos de locação dessas áreas
prevêem o rateio das despesas do Grand Plaza Shopping. No entanto, aquelas empresas não contribuem para
formação do Fundo de Promoção.
A tabela abaixo mostra os indicadores de vendas do Grand Plaza Shopping, comparando os anos de 2007, 2008,
2009 e 2010. Os resultados dos empreendimentos Grand Plaza Shopping e do antigo JK Shopping são apresentados
de forma consolidada, pois todas as receitas e despesas dos mesmos foram incorporadas pelo Grand Plaza
Shopping:

Vendas
Vendas mensais por m²
(ABL)

2007
R$ 417.608.708

2008
R$ 456.214.101

2009
R$ 461.688.071

2010
R$ 512.542.888

R$ 6.936,00

R$ R$ 7.577,00

R$ 7.668,00

R$ 8.527,00

JK Shopping
Nas áreas do JK Shopping estão instaladas duas grandes edificações, nas quais funcionam um hipermercado Extra,
que ocupa 13.788 m² (treze mil setecentos e oitenta e oito metros quadrados) e cujo bloco tem 17.756 m²
(dezessete mil setecentos e cinquenta e seis metros quadrados) de área, e uma loja C&C Casa e Construção,
hipermercado de materiais de construção e decoração com 7.198 m² (sete mil cento e noventa e oito metros
quadrados), cujo bloco tem 9.943 m² (nove mil novecentos e quarenta e três metros quadrados) de área.
Além dessas duas grandes lojas, estão instaladas nas áreas do JK Shopping 18 (dezoito) lojas satélites, localizadas
no mesmo bloco do hipermercado Extra. O segundo e terceiro piso do bloco da C&C Casa e Construção, de 893 m²
(oitocentos e noventa e três metros quadrados) cada, são destinados à locação para fins comerciais.
Atualmente, a área total construída do JK Shopping é de 27.699 m² (vinte e sete mil seiscentos e noventa e nove
metros quadrados), sendo 23.546 m² (vinte e três mil quinhentos e quarenta e seis metros quadrados) de ABL.
Convenções de condomínio
A convenção de condomínio do Grand Plaza Shopping tem prazo de duração indeterminado, sendo que a
participação dos condôminos é representada por quinhões divisíveis na propriedade comum, de acordo com a
titularidade de cada um deles. Cabe ressaltar que no caso do Grand Plaza Shopping, a DELIMA exercerá sua posse
na área certa e determinada de 2.531,22 m² (dois mil quinhentos e trinta e um inteiros e vinte e dois centésimos
metros quadrados), composta pelos espaços comerciais de nº 223, 224 e 228 do Grand Plaza Shopping, pelo período
de 99 (noventa e nove) anos a contar de 29 de outubro de 2001, nos termos da “Escritura de Venda e Compra de
Parte Ideal e Outras Avenças”, lavrada as fls. 131, do Livro nº 6.889, do 9º Tabelião de Notas da Capital de São
Paulo. Durante o referido prazo de 99 (noventa e nove) anos, a DELIMA não fará jus ao recebimento de
participação no Grand Plaza Shopping. Expirado este prazo, serão revertidos em favor da DELIMA todos dos direitos
e obrigações que lhe são próprios, passando a participar nas receitas e despesas, na proporção de seu quinhão.
No caso do JK Shopping, a convenção de condomínio também tem prazo de duração indeterminado.
As convenções de condomínio dos Empreendimentos prevêem o rateio das despesas condominiais entre respectivos
condôminos, bem como das receitas dos Empreendimentos, decorrentes de aluguéis, receitas financeiras, receitas
de locações de áreas na exploração de feiras, desfiles e convenções e receitas do estacionamento, na proporção
de seu respectivo quinhão na propriedade.
As convenções de condomínio dos Empreendimentos estabelecem, ainda, que o produto líquido das receitas
mensais efetivamente recebidas deve ser distribuído aos condôminos sempre que houver disponibilidade na conta
bancária própria dos Empreendimentos, com a apresentação de contas das receitas e despesas do mês, até o 5º
(quinto) Dia Útil do mês subsequente. Considera-se produto líquido a diferença positiva entre as receitas
efetivamente recebidas pelos Empreendimentos, individualmente, e o total das respectivas despesas de
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manutenção dos próprios Empreendimentos, deduzidas as retenções impostas por lei ou deliberadas pelos
condôminos.
Administração
Conforme previsto na convenção de condomínio de cada um dos Empreendimentos, o Grand Plaza Shopping e o JK
Shopping são administrados por empresas especializadas. Em ambos os casos, atualmente a administradora
contratada é a BRX.
A BRX, na qualidade de administradora dos Empreendimentos, tem as seguintes atribuições: (i) representar os
condôminos junto aos respectivos Empreendimentos; (ii) propor os orçamentos anuais de cada Empreendimento,
bem como as suas normas para estruturação e operação dos serviços de apoio; (iii) administrar cada um dos
Empreendimentos no que se refere à locação das unidades; (iv) receber as receitas dos Empreendimentos,
inclusive as receitas oriundas de aluguéis, e destiná-las de acordo com o que ficar decidido nas reuniões dos
condôminos de cada Empreendimento; (v) dirigir os serviços de apoio a cada um dos Empreendimentos, inclusive
no que se refere à contratação e dispensa de pessoal próprio e de serviços de terceiros; (vi) prestar aos
condôminos, por meio de relatórios periódicos, as informações necessárias ao acompanhamento do desempenho
comercial das áreas dos respectivos Empreendimentos, bem como aquelas relativas aos resultados da
administração dos respectivos Empreendimentos; e (vii) promover estudos, pesquisas, análises e diligências
visando melhorar os resultados de cada Empreendimento.
Além disso, a BRX é responsável pela gestão dos contratos de locação das unidades e acompanhamento das
renegociações, aditivos e rescisões dos respectivos contratos, bem como pela supervisão e acompanhamento do
planejamento, aprovação e execução das campanhas publicitárias, promocionais e de relações públicas dos
Empreendimentos. A BRX também responde pela revisão, supervisão e acompanhamento de todos os sistemas
administrativos dos Empreendimentos.
Finalmente, a BRX coordena o sistema de recursos humanos dos Empreendimentos, realizando a contratação das
pessoas físicas ou jurídicas, empregados ou prestadores de serviços e fixando suas remunerações e demais
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, os quais compõem os encargos condominiais dos
Empreendimentos.
As despesas com remuneração da administradora são incluídas entre as despesas de condomínio, rateadas
mensalmente entre os lojistas e locatários das áreas comerciais de cada Empreendimento.
Atualmente, o Grand Plaza Shopping e o JK Shopping contam com 86 (oitenta e seis) funcionários diretos, incluindo
os estagiários do departamento de auditoria de lojas, e 165 (cento e sessenta e cinco) funcionários em serviços
terceirizados de limpeza, segurança e outros. Além disso, ambos os Empreendimentos mantêm relações com
diversos prestadores de serviços, conforme descrito abaixo.
A maior parte dos serviços de apoio, tais como limpeza, manutenção, conservação, segurança e paisagismo dos
Empreendimentos é terceirizada. Os Empreendimentos contratam empresas especializadas para prestação dos
referidos serviços, sendo que, atualmente, a empresa prestadora dos serviços de limpeza, jardinagem,
ascensoristas e orientadores de tráfego é a Verzani & Sandrini Ltda., em ambos os Empreendimentos.
Seguros
Os Empreendimentos mantêm apólices de seguros compatíveis com os riscos inerentes às atividades desenvolvidas
nas respectivas áreas. Em 15 de dezembro de 2010, foram firmados contratos com a CHUBB do Brasil Companhia
de Seguros, inscrita no CNPJ/MF 33.170.085/0001-05, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à
Avenida Maria Coelho Aguiar, nº 215, Bloco F, 4º andar, Santo Amaro, CEP 05805-000, com prazo de vigência das
24:00 horas do dia 15 de novembro de 2010 às 24 horas do dia 15 de novembro de 2011, representativos das
apólices de seguro das áreas dos Empreendimentos.
A apólice de seguro contra incêndio, raio e explosão de qualquer natureza protege os edifícios por danos materiais
causados por incêndio e/ou queda de raio na área do terreno ou edifícios segurados. O seguro contra perda ou
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pagamento de aluguel garante o reembolso do valor dos aluguéis que os Empreendimentos deixarem de receber
caso ocorra um sinistro decorrente de incêndio, raio ou explosão por qualquer causa, os Empreendimentos não
puderem mais alugar seus espaços. O seguro contra responsabilidade civil dos Empreendimentos garante o
reembolso, até os limites estabelecidos na tabela acima, das quantias pelas quais os Empreendimentos venham a
ser responsabilizados civilmente em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado
expressamente pela seguradora, relativas a reparações por danos involuntários, pessoais e/ou materiais, causados
a terceiros, reclamados durante a vigência do seguro.
Na opinião da Rio Bravo, fundamentada em recomendação e orientação da BRX, os seguros atualmente contratados
são suficientes para a preservação dos imóveis e são compatíveis com os riscos inerentes às atividades
desenvolvidas.
Receitas de aluguel
Os aluguéis das unidades comerciais consistem na principal fonte de receitas dos Empreendimentos. As locações
das lojas e espaços comerciais nas áreas dos Empreendimentos são disciplinadas pelas Normas Gerais.
As Normas Gerais estabelecem que os lojistas locatários devem pagar ao respectivo Empreendimento um aluguel
mínimo mensal, fixo, acrescido da diferença positiva entre o aluguel variável determinado como percentual do
faturamento do lojista e o mínimo mensal fixo, se houver. Dessa forma, é assegurado aos Empreendimentos um
aluguel mínimo mensal, cobrado sempre que seu valor atualizado pelos índices contratuais for superior ao valor do
aluguel variável. O aluguel mínimo mensal e o variável são calculados conforme segue:
(i)

Aluguel Mínimo Mensal: estabelecido caso a caso, em contrato celebrado entre o Empreendimento locador
e o lojista locatário. Para cálculo desse aluguel mínimo mensal, são levados em consideração aspectos
micro e macroeconômicos. Em todos os anos, em dezembro, na maioria dos contratos, o valor desse
aluguel mínimo corresponde ao dobro do valor devido nos demais meses, tendo em vista o maior volume
de receitas gerado pelas lojas nesse mês.

(ii)

Aluguel Variável ou Percentual: em geral, é proporcional ao faturamento bruto mensal da atividade ou
comércio exercido pelo lojista locatário, devendo ser calculado segundo a percentagem estabelecida no
contrato de locação específico. Os Empreendimentos entendem por faturamento bruto, para efeito de
cálculo do aluguel variável, as vendas à vista ou a prazo realizadas pelo lojista locatário, tanto no imóvel
locado como externamente por meio de visitas a clientes, sendo que as vendas a prazo devem ser
computadas pelo seu valor global, de uma só vez.

O faturamento bruto deve ser informado semanalmente pelos locatários, por escrito, por meio de formulário
próprio fornecido pelo administrador dos Empreendimentos, nos quais deverão constar os valores das vendas
diárias realizadas.
A fiscalização sobre o faturamento bruto recebe importante atenção dos Empreendimentos, e tanto as Normas
Gerais como os contratos de locação celebrados pelos Empreendimentos estabelecem, de modo expresso, os
direitos de os Empreendimentos, sempre que julgarem oportuno, terem acesso aos imóveis e sistemas de controle
dos lojistas locatários para fins de constatação, comparação ou conferência das informações sobre o faturamento
ou vendas.
A cobrança dos aluguéis acima descritos e dos encargos ligados à locação, tais como as despesas condominiais e a
contribuição dos locatários para o Fundo de Promoção, é feita pelo administrador dos Empreendimentos, por meio
da emissão de notas de débito e boletos bancários.
Os atrasos nos pagamentos são analisados individualmente, sendo que não há uma política de cobrança
determinando prazos e medidas a serem adotadas. As empresas administradoras dos Empreendimentos buscam
sempre uma composição amigável, evitando recorrer ao judiciário. No entanto, exauridas as possibilidades de
composição e/ou cobrança extrajudicial, os Empreendimentos recorrem ao Poder Judiciário (vide Seção “Ações
Judiciais” deste Prospecto).
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Inadimplência
Historicamente, em relação aos dois Empreendimentos, o recebimento dos valores devidos no dia do vencimento
dos respectivos pagamentos gira em torno de 80% (oitenta por cento) do total cobrado. Por sua vez, os pagamentos
de débitos no prazo máximo de até três semanas após o vencimento dos mesmos representa um volume de 95%
(noventa e cinco por cento) do cobrado. Finalmente, 5% (cinco por cento) do total cobrado é normalmente pago
com mais de um mês de atraso. Em contrapartida, usualmente os Empreendimentos recebem a cada mês 5% (cinco
por cento) relativos a atrasos, o que torna a inadimplência total tendendo a zero.
O quadro abaixo demonstra os níveis históricos de inadimplência global percentual em relação ao total cobrado a
partir de janeiro de 2006 até dezembro de 2010 para o Grand Plaza Shopping:
Grand Plaza Shopping
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Vacância
Atualmente (data base 31 de janeiro de 2011), o número de lojas vagas no Grand Plaza Shopping é de 13 (treze)
lojas, o que equivale a 993,32 m2 de ABL, representando 5,26% (cinco inteiros e vinte e seis por cento) da ABL
total do Grand Plaza Shopping. Em relação ao JK Shopping, atualmente, não existem salas comerciais vagas.
Historicamente, no período compreendido entre os anos de 2006 a 2010, o percentual médio de vacância
consolidado dos Empreendimentos apresentou os seguintes indicadores:
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Grand Plaza Shopping
Vacância em %
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Ações Judiciais
Em 31 de março de 2011, o Grand Plaza Shopping e o Fundo eram parte em 34 (trinta e quatro) ações judiciais,
sendo que (i) em 15 (quinze) delas figuravam como autor (principalmente ações de cobrança, despejo, entre
outras), com valor de causa atualizado no montante de R$ 1.763.166,17 (um milhão setecentos e sessenta e três
mil cento e sessenta e seis reais e dezessete centavos), e (ii) em 19 (dezenove) ações figuravam na qualidade de
réu (em sua maioria, ações de natureza indenizatória, reclamações trabalhistas, entre outros), cujo valor de causa
atualizado soma o montante de R$ 3.230.636,85 (três milhões duzentos e trinta mil seiscentos e trinta e seis reais
e oitenta e cinco centavos), para as quais há provisão no valor de R$ 457.261,17 (quatrocentos e cinquenta e sete
mil duzentos e sessenta e um reais e dezessete centavos).
O relatório contendo informações mais pormenorizadas das ações judiciais acima descritas encontra-se disponível
para consulta na sede do Administrador, na Cidade de São Paulo, à Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º
andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065.
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13.

PROJETO DE EXPANSÃO
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PROJETO DE EXPANSÃO

Nos últimos 4 meses, o Grand Plaza Shopping contou com uma taxa de ocupação de, aproximadamente, 99%
(noventa e nove por cento) de sua ABL, o que demonstra a elevada demanda na região por empreendimentos dessa
natureza e a necessidade premente da realização de obras para sua modernização e aumento de áreas disponíveis.
Dessa forma, planeja-se ampliar o Grand Plaza Shopping com a construção de área adicional no local onde
atualmente se encontra parte do estacionamento do Grand Plaza Shopping, ampliando o prédio do Grand Plaza
Shopping com a criação de 14.823 m² (quatorze mil oitocentos e vinte e três metros quadrados) de área passível
de locação.
De acordo com o projeto de expansão acima descrito, provisiona-se que os lojistas pratiquem a venda por metro
quadrado entre R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 1.000,00 (um mil reais), potencialmente atrativa para os novos
operadores a serem prospectados. Além disso, projeta-se um aumento de receita de locação por metro quadrado
para área da expansão entre R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a R$ 115,00 (cento e quinze reais) por metro quadrado.
De acordo com os estudos de mercado realizados pela Lumine, existe a seguinte expectativa de incremento das
receitas de locação provenientes da ampliação do Grand Plaza Shopping:

O quadro a seguir ilustra a projeção do fluxo de caixa anual do Fundo, contendo as principais receitas e despesas
do Fundo, considerando-se a expansão dos Empreendimentos. Os valores abaixo foram estimados com base em
estudos realizados pela Lumine.
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ANOS

2010

1

TOTAL ENTRADAS

32.135.297,43

1.1

(+) Entrada 8ª Emissão

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

(+) Resultado Operação do Shopping
Receita de aluguel mensal ABC + JK
Estacionamento
Estacionamento -Expansão
Luvas Expansão
Merchandising

32.135.297,43
26.056.293,84
6.079.003,59
-

2

DESPESAS OPERACIONAIS

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

(-) Despesas Administrativas
Taxa de Administração do Fundo Imobiliário
Taxa de Escrituração
Honorários de Auditoria - Terco GT
Honorários de Contabilidade - JJ Chaves S/C Ltda.
Honorários Advocatícios
Demais Despesas

3

RESULTADO NÃO OPERACIONAIS

3.1
3.1.1

(+/-) Resultado Financeiro
Receitas Financeiras

3.2
3.2.1

(+/-) Outras Receitas
IRRF sobre movimentação financeira (saldo)

4

INVESTIMENTOS ( EXPANSÃO)

(459.063,34)
(459.063,34)
(244.202,96)
(32.575,06)
(12.007,50)
(25.984,02)
(57.304,59)
299.020,42
381.759,30
381.759,30
(82.738,88)
(82.738,88)
(1.791.686,69)

2011

2012

124.826.211,14

2013

2014

2015

38.680.828,02

47.343.534,94

46.991.527,70

47.841.073,65

29.826.211,14
23.697.680,07
4.006.596,00
2.121.935,07
-

38.680.828,02
27.353.096,43
6.994.453,54
180.000,00
4.041.823,47
111.454,59

47.343.534,94
36.055.141,34
7.259.679,08
720.000,00
2.857.135,73
451.578,79

46.991.527,70
37.409.945,79
7.517.883,75
720.000,00
870.491,82
473.206,34

47.841.073,65
38.699.871,24
7.764.168,19
720.000,00
163.773,51
493.260,71

(494.260,59)
(494.260,59)
(287.886,59)
(36.636,34)
(13.100,25)
(24.128,46)
(107.742,50)
(24.766,45)
192.000,00
240.000,00
240.000,00
(48.000,00)
(48.000,00)
(73.119.296,52)

(438.187,91)
(438.187,91)
(266.777,02)
(33.808,32)
(12.115,25)
(22.215,32)
(84.280,00)
(18.992,00)
192.000,00
240.000,00
240.000,00
(48.000,00)
(48.000,00)
(17.473.463,28)

(439.584,56)
(439.584,56)
(267.555,12)
(33.906,93)
(12.150,59)
(22.280,12)
(84.525,82)
(19.165,99)
240.000,00
300.000,00
300.000,00
(60.000,00)
(60.000,00)
(1.831.360,02)

(457.235,90)
(457.235,90)
(267.555,12)
(33.906,93)
(12.150,59)
(22.280,12)
(84.525,82)
(36.817,33)
240.000,00
300.000,00
300.000,00
(60.000,00)
(60.000,00)
(1.805.506,94)

(458.497,49)
(458.497,49)
(268.224,01)
(33.991,69)
(12.180,96)
(22.335,82)
(84.737,13)
(37.027,87)
288.000,00
360.000,00
360.000,00
(72.000,00)
(72.000,00)
(1.739.443,10)

95.000.000,00

O projeto de expansão acima referido contempla a criação de área para aproximadamente 108 (cento e oito) novas
lojas satélite, 2 (duas) mega-lojas, 3 (três) lojas âncora, 675 (seiscentas e setenta e cinco) vagas de
estacionamento. Está previsto, ainda, que parte da área atualmente utilizada pelo hipermercado Extra seja
ocupada por novas lojas do Grand Plaza Shopping, havendo redução de 4.155,96 m² (quatro mil cento e cinquenta
e cinco inteiros e noventa e seis centésimos metro quadrado) da área do hipermercado Extra.
O quadro abaixo resume as alterações nos números de lojas e áreas previstas no Projeto de Expansão:

Centro Empresarial
Vagas de estacionamento
Total

5.586 m²
2.225 vagas
280 lojas
62.708,85 m²

Quadro de Áreas - Resumo
Expansão
108 lojas
5.946,37 m²
2 lojas
981,39 m²
3 lojas
6.759,05 m²
4 lojas
1.135,70 m²
675 vagas
117 lojas
14.822,51 m²

Extra Hipermercado

13.788,26 m²

(4.155,96 m²)

Satélites
Mega-lojas
Âncoras
Praça de Restaurantes

Existente
267 lojas
25.460,54 m²
7 lojas
4.088,62 m²
6 lojas
27.573,69 m²
0

Total
375 lojas
31.406,91 m²
9 lojas
5.070,01 m²
9 lojas
34.332,74 m²
4 lojas
1.135,70 m²
5.586 m²
2.900 vagas
397 lojas
77.531,36 m²
9.632,30 m²

Conforme estudo da Lumine, os desenhos abaixo ilustram e detalham o projeto da expansão e a posição de cada
tipo de loja após a inauguração da expansão:
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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14.

RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS COM O FUNDO E COM A OFERTA
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RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS COM O FUNDO E COM A OFERTA

Informações sobre as Partes
O Coordenador Líder e Administrador
O Coordenador Líder é a Rio Bravo, que também atua como Administrador do Fundo. Para informações sobre a Rio
Bravo, ver Seção “Perfil do Administrador” deste Prospecto.
Escriturador
A escrituração das cotas do Fundo é realizada pelo Itaú Corretora de Valores S.A.
Relacionamento entre as Partes
Relacionamento do Escriturador com o Administrador/Coordenador Líder
Atualmente, o Escriturador presta serviços de escrituração, custódia e controladoria para diversos fundos
administrados pelo Administrador e empresas de seu grupo econômico, bem como para o mesmo diretamente.
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15.

ANEXOS
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ANEXO I
DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
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ANEXO III
FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO PERFIL DE RISCO AO INVESTIMENTO EM COTAS
DO FUNDO - FORMULÁRIO DE SUITABILITY
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FORMULÁRIO DE SUITABILITY

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING (“Fundo”) – 8ª Emissão de Cotas
Nome do Investidor:
Idade:
RG:
CPF:
Nacionalidade:
Formulário de Suitability

1) A primeira aplicação em um fundo de investimento imobiliário (“FII”) foi realizada há
quanto tempo?
a) Nunca fez
b) 1 ano ou menos
c) 3 anos ou menos
d) mais de 5 anos

2) Tem ciência de que as cotas de FII (fundos fechados) não podem ser resgatadas a não ser
quando do término do prazo de duração do FII ou de sua liquidação?
a) Sim
b) Não

3) Qual o percentual deste investimento em relação a todos os investimentos?
___ %

4) A primeira aplicação em um fundo de ações ou multimercado foi realizada há quanto
tempo?
a) Nunca fez
b) 1 ano ou menos
c) 3 anos ou menos
d) mais de 5 anos
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5) Qual tempo está mais próximo do horizonte de investimento deste portfólio? O horizonte
de investimento consiste no tempo que é necessário para obter um melhor retorno e
determina o período que o cliente terá de esperar para que o portfólio fique investido antes
que o principal seja inteiramente resgatado.
a) 1 ano
b) 3 anos
c) 5 anos
d) mais de 5 anos

6) Com qual probabilidade um evento inusitado, como um casamento, venha a modificar o
horizonte de investimento para um período igual ou inferior a seis meses?
a) menor que 10%
b) maior que 10% e menor que 30%
c) maior que 30% e menor que 50%
d) maior que 50%

7) Enumere as preferências do cliente para os seguintes atributos associando um número de
“um” a “cinco” sendo “um” o mais importante.
a) Preservação do Capital [___]
b) Crescimento [___]
c) Baixa volatilidade [___]
d) Fluxo de caixa corrente [___]
e) Crescimento agressivo [___]
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ANEXO IV
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2008, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE E DO RELATÓRIO
DE ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO V
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2009, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE E DO RELATÓRIO
DE ADMINISTRAÇÃO

133
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

134
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

135
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

136
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

137
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

138
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

139
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

140
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

141
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

142
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

143
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

144
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

145
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

146
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

147
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

148
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

149
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

150
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

151
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

ANEXO VI
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2010, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE E DO RELATÓRIO
DE ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO VII
REGULAMENTO
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Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de Cotas da 8ª Emissão do

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING
CNPJ/MF nº 01.201.140/0001-90
Coordenador Líder e Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA.
Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo - SP
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING (“Fundo”), representado por seu Administrador (abaixo definido), está realizando uma oferta pública
primária que compreende a distribuição de até 13.103.448 (treze milhões cento e tres mil, quatrocentas e quarenta e oito) cotas da 8ª (oitava) emissão de cotas do Fundo
(“Cotas” e “Emissão”, respectivamente), a ser realizada no Brasil, por meio de distribuição pública, sob regime de melhores esforços de colocação, através de um ou mais
leilões, conforme o caso, a serem realizados no sistema de negociação de balcão organizado do segmento da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”), sujeita a registro na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme procedimentos previstos na Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008,
conforme alterada, e na Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 472” e “Instrução CVM nº 400”, respectivamente), com
preço mínimo de emissão de R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos) por Cota (“Preço por Cota”), exceto na hipótese de exercício do direito de preferência de
subscrição por parte dos atuais cotistas do Fundo na Data Base (qual seja a data de publicação do Anúncio de Início desta Oferta), em que o Preço por Cota será de R$ 7,25
(sete reais e vinte e cinco centavos) (“Oferta”), perfazendo o montante total de até:

R$ 109.282.756,32*
(cento e nove milhões duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos)
Código ISIN das Cotas do Fundo: BRABCPCTF000
A Oferta será coordenada pela Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet,
nº 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 72.600.026/0001-81 (“Administrador” e/ou “Coordenador Líder”), integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários, legalmente habilitado a prestar o serviço de distribuição de valores mobiliários, sendo que o Coordenador Líder, ao seu
exclusivo critério, poderá convidar outras instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição de valores mobiliários e que tenham aderido às regras de
participação e liquidação bruta da BM&FBOVESPA e do sistema de negociação de balcão organizado do segmento BM&FBOVESPA para participar da Oferta (“Instituições
Contratadas”). A Oferta e a Emissão das Cotas foram autorizadas pela maioria dos cotistas do Fundo, em conformidade com o disposto no regulamento do Fundo
(“Regulamento”), por meio de assembleia geral extraordinária de cotistas do Fundo realizada em 08 de dezembro de 2010, cuja respectiva ata foi devidamente registrada
sob o nº 8756852, junto ao 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo – SP, em 13 de dezembro de 2010.
O Fundo tem por objeto o desenvolvimento e a comercialização de empreendimentos imobiliários, através da aquisição de bens imóveis destinados à revenda ou a
incorporações imobiliárias, para posterior alienação, locação ou arrendamento, com o propósito de proporcionar aos Cotistas a rentabilidade decorrente da valorização de
suas cotas e do recebimento da distribuição de rendimentos, em consonância com a política de investimento do Fundo prevista no Regulamento. A administração e gestão
da carteira do Fundo é realizada pela Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda., acima qualificada, autorizada para o exercício profissional de administração de carteira de
títulos e valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 6.044, de 12 de julho de 2000, na forma da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada (“Lei nº
8.668/93”), e da Instrução CVM nº 472. A constituição do Fundo e o inteiro teor do Regulamento foram aprovados por ato único do UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros,
primeiro administrador do Fundo ABC, datado de 08 de junho de 2004. O Regulamento foi alterado em 14 de abril de 2011, e foi registrado no 3° Ofício de Registro de
Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em 15 de abril de 2011, sob n.° 8766503.
A OFERTA FOI REGISTRADA NA CVM EM [•] DE [•] DE 2010, SOB O Nº [•], NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 472 E DA INSTRUÇÃO CVM 400.
As cotas do Fundo foram admitidas à negociação na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em 12 de março de 2004.
Ainda que o Administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos da carteira de investimentos do Fundo (“Carteira”), não há garantia de completa de eliminação
de possibilidade de perdas para o Fundo e, consequentemente, para o investidor. Além disso, qualquer rentabilidade que venha a ser obtida pelo Fundo não representará
garantia de rentabilidade futura. O Fundo não conta com garantia do Administrador, do Coordenador Líder ou de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo
Garantidor de Créditos – FGC. A presente Oferta não contará com classificação de risco. Ainda, não há compromisso ou garantia por parte do Administrador ou do
Coordenador Líder de que o objetivo de investimento do Fundo será atingido.
As informações contidas neste Prospecto estão em consonância com o Regulamento, porém não o substituem. É recomendada a leitura cuidadosa tanto deste Prospecto
quanto do Regulamento, com especial atenção às cláusulas do Regulamento relativas ao objetivo do Fundo, à sua política de investimento e à composição de sua Carteira,
bem como às disposições deste Prospecto que tratam dos fatores de risco aos quais o Fundo e o investidor estão sujeitos.
Todo cotista, ao ingressar no Fundo, deverá atestar, por meio de termo de ciência de risco e de adesão ao Regulamento, que recebeu exemplar deste Prospecto e do
Regulamento do Fundo, que tomou ciência dos objetivos do Fundo, de sua política de investimento, da composição da Carteira, da taxa de administração devida pelo
Fundo, dos riscos associados ao seu investimento no Fundo e da possibilidade de ocorrência de variação e perda no patrimônio líquido do Fundo e, consequentemente, de
perda, parcial ou total, do capital investido no Fundo.
O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade do fundo de
investimento, bem como sobre as Cotas do Fundo a serem distribuídas.
Não há garantias de que o tratamento tributário aplicável aos cotistas, quando da amortização e/ou resgate de suas Cotas, será o mais benéfico dentre os previstos
na legislação tributária vigente. Para maiores informações sobre a tributação aplicável aos cotistas e ao Fundo, vide Seção “O Fundo de Investimento Imobiliário
Grand Plaza Shopping - Regras de Tributação do Fundo”, na página 66 deste Prospecto.
Quaisquer solicitações de esclarecimentos sobre a Oferta e o Fundo devem ser feitos exclusiva e diretamente ao Coordenador Líder.

As Cotas serão negociadas exclusivamente no mercado de bolsa administrado pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, observado o
disposto neste Prospecto e no Regulamento.

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS 35 A 45 DESTE PROSPECTO, PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS QUE
DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DO INVESTIMENTO NAS COTAS.
O investimento do Fundo de que trata este Prospecto apresenta riscos para o Investidor. Ainda que o Administrador mantenha sistema de gerenciamento de
riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para o investidor. O fundo de investimento de que trata este
Prospecto não conta com garantia do Administrador, do Consultor Imobiliário, do Coordenador Líder, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo
Garantidor de Créditos - FGC. Qualquer rentabilidade que venha a ser obtida pelo Fundo não representa garantia de rentabilidade futura.
A autorização para constituição e funcionamento do Fundo, bem como o registro da Oferta, não implicam, por parte da CVM, garantia de veracidade das
informações prestadas, ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, do Administrador, de sua política de investimento, ou, ainda, das Cotas a serem
distribuídas.
Todo investidor, ao ingressar no Fundo, deverá atestar, por meio de termo de adesão ao Regulamento e de ciência de risco, que recebeu exemplar deste
Prospecto e do Regulamento, que tomou ciência dos objetivos do Fundo, de sua política de investimento, da composição da carteira do Fundo, da taxa de
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administração, dos riscos associados ao seu investimento no Fundo e da possibilidade de ocorrência de variação e perda no patrimônio líquido do Fundo e,
consequentemente, de perda, parcial ou total, do capital investido pelo investidor.
Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo e este Prospecto poderão ser obtidos junto ao Administrador e à CVM.
AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DESTE PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Administrador/Coordenador Líder

Gestor

Escritirador

Auditores Independentes

Assessores Legais

A data deste Prospecto é 18 de abril de 2011.

*Considerando a subscrição e integralização da totalidade das Cotas pelo preço de R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos) por Cota.
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INTRODUÇÃO
DEFINIÇÕES
Para fins deste Prospecto, os termos e expressões contidos nesta Seção, no singular ou no plural, terão o seguinte
significado:
8ª Emissão ou
Emissão

A 8ª Emissão de Cotas do Fundo objeto da presente Oferta.

Administrador ou Rio Bravo

Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, à Avenida Chedid Jafet, nº 222, 3º andar, Bloco B, Vila
Olímpia, CEP 04551-065, inscrita no CNPJ/MF sob nº 72.600.026/000181.

ABL

Área bruta locável, que corresponde à soma de todas as áreas
disponíveis para a locação nos centros comerciais, exceto quiosques
temporários e as áreas comerciais de propriedade de terceiros.

ABRASCE

Associação Brasileira de Shopping Centers.

Agentes de Custódia

Os agentes de custódia autorizados a operar na BM&FBOVESPA.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de Encerramento da Distribuição Pública de Cotas de emissão
do Fundo.

Anúncio de Início

Anúncio de Início da Distribuição Pública de Cotas de emissão do
Fundo.

Assembleia Geral de Cotistas

Assembleia Geral de Cotistas do Fundo.

Auditor Independente

Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S, com sede na
Cidade e Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, 12.995 - 15
andar, São Paulo - SP, CEP 04578-000, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 61.366.936/0001-25;

Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado referente à Distribuição Pública de Cotas de emissão
do Fundo.

BACEN

Banco Central do Brasil.

BM&FBOVESPA

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros,
sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Praça Antonio Prado, nº 48, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 09.346.601/0001-25.

Boletim de Subscrição

O boletim de subscrição de Cotas do Fundo.

BRX

BRX Administração de Shopping Centers S/C Ltda., companhia
contratada como administradora dos Empreendimentos, com sede na
Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, à Avenida Industrial, nº
600, CEP 09080-500, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.839.383/0001-11.

Central Depositária BM&FBOVESPA

Central Depositária, Câmara de Compensação Liquidação e
Gerenciamento de Riscos de Operações do Segmento Bovespa da
8
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BM&FBOVESPA.
CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda.

Código Civil Brasileiro

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e alterações posteriores.

COFINS

Contribuição ao Financiamento da Seguridade Social.

Comprovante de Recolhimento
da Taxa de Fiscalização

Guia de recolhimento da Taxa de Fiscalização CVM relativa à
distribuição pública das Cotas, instituída pela Lei nº 7.940, de
20/12/1989, à alíquota de 0,30% sobre o valor total da presente Oferta,
conforme previsto no artigo 20, § 6º, da Lei nº 8.383, de 30/12/1991.

Comunicado da 1ª Etapa

Comunicado ao mercado a ser publicado pelo Administrador, por meio
do qual se informará a quantidade de Cotas não subscritas na 1ª Etapa
do Direito de Preferência de Subscrição.

Contrato de Distribuição

O “Contrato de Coordenação e Colocação de Cotas da Oitava Emissão
do Fundo de Investimento Imobiliário Grand Plaza Shopping”, celebrado
em [●] de [●] de 2011, tendo como partes o Fundo, representado pelo
Administrador, e a Rio Bravo e, como interveniente-anuente, a
BM&FBOVESPA.

Coordenador Líder

Rio Bravo.

Cotas

Cotas de emissão do Fundo.

Cotas Remanescentes

Quantidade de Cotas que não forem subscritas e integralizadas no
contexto do exercício do Direito de Preferência de Subscrição pelos
Cotistas.

Cotas Restantes da 1ª Etapa

Cotas não subscritas na 1ª Etapa do Direito de Preferência de
Subscrição.

Cotistas

Titulares de Cotas.

Cotistas

Cotistas do Fundo.

Custodiante
e/ou Itaú Unibanco

Itaú Unibanco S.A., instituição financeira, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha,
nº 100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Data Base

A data de publicação do Anúncio de Início.

Direito de Preferência de Subscrição

Direito de preferência de subscrição de Cotas.

Decreto nº 6.306/07

Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, e posteriores alterações.

Decreto nº 7.412/10

Decreto nº 7.412, de 30 de dezembro de 2010, e posteriores alterações.

DELIMA

Delima Administração e Participações Ltda., com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Manoel Ribeiro da Cruz, nº 35,
9
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Granja Julieta, CEP 04716-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
06.259.588/0001-89.
Dias Úteis

Os dias compreendidos entre a segunda a sexta-feira, exceto (i)
feriados ou dias em que, por qualquer motivo, não houver expediente
comercial ou bancário no Estado de São Paulo ou na Cidade de São
Paulo; e (ii) feriados de âmbito nacional.

Empreendimentos

Grand Plaza Shopping
estacionamento.

Escriturador

Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 3.400, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64.

Fundo

Fundo de Investimento Imobiliário Grand Plaza Shopping.

Fundo de Promoção

Fundo destinado a custear as campanhas promocionais de publicidade e
propaganda e eventos do Grand Plaza Shopping, constituído por
contribuições mensais de lojistas e proprietários.

Governo Federal

Governo da República Federativa do Brasil.

Grand Plaza Shopping

Shopping Center sob a denominação comercial Grand Plaza Shopping,
anteriormente denominado ABC Plaza Shopping, localizado na Cidade
de Santo André, Estado de São Paulo, à Avenida Industrial, nº 600.

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

IGP-DI

Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, calculado e divulgado
pela Fundação Getúlio Vargas.

IGP-M

Índice Geral de Preços do Mercado, calculado e divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas.

Instituições Contratadas

Instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição
de valores mobiliários convidadas pelo Coordenador Líder para
participar da Oferta que tenham aderido às regras de participação e
liquidação bruta da BM&FBOVESPA e do sistema de negociação de
balcão organizado do segmento BM&FBOVESPA.

Instrução CVM nº 206

Instrução CVM nº 206, de 14 de janeiro de 1994, e posteriores
alterações.

Instrução CVM nº 400

Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e posteriores
alterações.

Instrução CVM nº 409

Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada.

Instrução CVM nº 472

Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, e posteriores
alterações.

IOF/Títulos

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários, que incide sobre operações relativas a
títulos e valores mobiliários.

bem

como

demais

áreas

comerciais

e
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IOF/Câmbio

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários, que incide sobre operações relativas a
câmbio.

IPC

Índice de Preços ao Consumidor, apurado e divulgado pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE.

IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo
IBGE.

IR

Imposto de Renda.

Jurisdição de Baixa ou Nula
Tributação

País ou jurisdição que não tribute a renda ou capital, ou que tribute a
renda à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento).

Lei nº 8.668/93

Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, e posteriores alterações.

Lei nº 11.033/99

Lei nº 11.033, de 19 de janeiro de 1999, e posteriores alterações.

Lei nº 12.024/09

Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009.

Leilão

Método pelo qual as Cotas Remanescentes serão distribuídas
publicamente pelas Instituições Contratadas, sob a coordenação da
Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda., com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 1.461, 10º andar, Torre Sul, Pinheiros, CEP 01451-904,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.336.036/0001-40.

Lumine

Lumine Soluções em Shopping Centers Ltda., com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Clodomiro Amazonas, nº 249,
conjunto 101, Vila Nova Conceição, CEP 04537-010, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 04.015.323/0001-00, empresa contratada pelo Fundo
para a realização do estudo de viabilidade.

Montante Mínimo

A subscrição de Cotas representativas de, no mínimo, R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais), com a qual a Oferta poderá ser encerrada pelo
Coordenador Líder.

Normas Gerais

Normas Gerais de Locação, Administração e Funcionamento e
Fiscalização
das
áreas
comerciais
dos
Empreendimentos,
conjuntamente.

Normas Gerais do Grand Plaza
Shopping

Normas Gerais de Locação, Administração e Funcionamento e
Fiscalização do Grand Plaza Shopping, conforme instrumento particular
datado de 30 de janeiro de 1996, registrado no 1° Registro de Títulos e
Documentos de São Paulo.

Oferta

Oferta Pública de Distribuição da 8ª Emissão de Cotas do Fundo.

Park Place

Park Place Administração e Empreitada de Lavor Ltda., sociedade
limitada com sede na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, à
Avenida Industrial, nº 600, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
05.156.626/0001-05, empresa responsável pela administração dos
estacionamentos dos Empreendimentos.
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PIS

Contribuição ao Programa de Integração Social.

Política de Investimento

A política de investimento do Fundo, conforme descrita no
Regulamento e na Seção “Objetivo de Investimento e Política de
Investimento”, na página 54 deste Prospecto.

Prazo da 1ª Etapa

Prazo de 30 (trinta) dias contados do 1º (primeiro) Dia Útil, inclusive,
após a data de publicação do Anúncio de Início.

Prazo da 2ª Etapa

Prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de publicação de
Comunicado da 1ª Etapa.

Prazo de Distribuição

Até 6 (seis) meses contados a partir da data de publicação do Anúncio
de Início ou até a data da publicação do Anúncio de Encerramento, o
que ocorrer primeiro.

Prazo de Exercício do Direito de
Preferência de Subscrição

Prazo compreendido até o encerramento do Prazo da 2ª Etapa.

Preço por Cota

As Cotas da 8ª Emissão terão o preço mínimo de R$ 8,34 (oito reais e
trinta e quatro centavos) por Cota, observado que no caso de
subscrição por parte dos atuais cotistas do Fundo na Data Base, em que
o Preço por Cota será de R$ 7,25 (sete reais e vinte e cinco centavos).
O Preço por Cota foi definido pelo Administrador com base na média do
valor de negociação das Cotas de emissão do Fundo em mercado de
bolsa no período de 4 (quatro) meses, compreendido entre 01 de julho
de 2010 e 31 de outubro de 2010, tendo sido aplicado um deságio de
13% (treze por cento) em relação ao Preço por Cota do valor apurado
no mercado, o qual foi concedido exclusivamente aos Cotistas que
exercerem o seu Direito de Preferência de Subscrição na data de
realização da Oferta. O deságio tem como objetivo proporcionar aos
investidores atuais do Fundo a manutenção do percentual de Cotas por
eles detidos antes da Oferta, com relação ao total das Cotas emitidas
pelo Fundo, sem diluição para o investidor atual do Fundo. O Preço por
Cota nos Leilões será de, no mínimo, R$ 8,34 (oito reais e trinta e
quatro centavos), podendo ser aumentado conforme demanda
verificada no Leilão.

Prospecto

Este Prospecto Definitivo da Oferta e suas respectivas atualizações.

Regulamento

O regulamento do Fundo, devidamente registrado no 3º Oficial de
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 8766503, em 15 de abril de
2011.

Resolução CMN 2.689

Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.689, de 26 de janeiro
de 2000, e posteriores alterações.

Shopping Centers

Empreendimentos e centros comerciais que reúnem em um só conjunto
arquitetônico lojas comerciais, podendo incluir serviços de utilidade
pública, casas de espetáculo, cinemas, estacionamento, dentre outros
estabelecimentos comerciais.

Termo de Adesão ao Regulamento e
Ciência de Risco

Termo de adesão assinado pelos adquirentes das Cotas, mediante o
qual declaram a adesão aos termos e condições do Regulamento do
Fundo, bem como manifestam ciência quanto aos riscos envolvidos no
12
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investimento nas Cotas do Fundo.
TR

Taxa Referencial, divulgada pelo BACEN.
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SUMÁRIO DA OFERTA
Valor Total da Oferta

Até R$ 109.282.756,32 (cento e nove milhões duzentos e oitenta e dois
mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos),
considerando a subscrição e integralização da totalidade das Cotas pelo
preço de R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos) por Cota.

Quantidade de Cotas da Oferta

Até 13.103.448 (treze milhões cento e tres mil, quatrocentas e
quarenta e oito).

Preço por Cota

Observadas as condições previstas no Contrato de Distribuição, as
Instituições Contratadas realizarão a distribuição pública de até
13.103.448 (treze milhões cento e tres mil, quatrocentas e quarenta e
oito) Cotas, ao preço mínimo de R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro
centavos) por Cota, observado que no caso de subscrição na mesma
proporção por parte dos atuais cotistas do Fundo na Data Base, em que
o Preço por Cota será de R$ 7,25 (sete reais e vinte e cinco centavos).
O Preço por Cota foi definido pelo Administrador com base na média do
valor de negociação das Cotas de emissão do Fundo em mercado de
bolsa no período de 4 (quatro) meses, compreendido entre 01 de julho
de 2010 e 31 de outubro de 2010, tendo sido aplicado um deságio de
13% (treze por cento) em relação ao Preço por Cota do valor apurado
no mercado, o qual foi concedido exclusivamente aos Cotistas que
exercerem o seu Direito de Preferência de Subscrição na data de
realização da Oferta. O deságio tem como objetivo proporcionar aos
investidores atuais do Fundo a manutenção do percentual de Cotas por
eles detidos antes da Oferta, com relação ao total das Cotas emitidas
pelo Fundo, sem diluição para o investidor atual do Fundo. Exceto pelo
desconto acima previsto, não será concedido qualquer tipo de desconto
pelas Instituições Contratadas aos investidores interessados em adquirir
as Cotas. Durante todo o Prazo de Distribuição, o preço de
integralização das Cotas será o correspondente no mínimo ao Preço por
Cota. O Preço por Cota nos Leilões será de, no mínimo, R$ 8,34 (oito
reais e trinta e quatro centavos), podendo ser aumentado conforme
demanda verificada no Leilão.

Administrador e
Coordenador Líder

Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.

Instituições Contratadas

Instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição
de valores mobiliários convidadas pelo Coordenador Líder para
participar da Oferta que tenham aderido às regras de participação e
liquidação bruta da BM&FBOVESPA e do sistema de negociação de
balcão organizado do segmento BM&FBOVESPA.

Regime de Distribuição das Cotas

Observado o disposto na Cláusula Quarta do Contrato de Distribuição,
as Cotas poderão ser subscritas por investidores que sejam Cotistas do
Fundo na Data Base, ou por eventuais Cessionários do Direito de
Preferência de Subscrição. Encerrado o prazo para exercício do
Direito de Preferência de Subscrição, as Cotas Remanescentes serão
distribuídas publicamente pelas Instituições Contratadas, sob regime
de melhores esforços de colocação, por meio de um ou mais leilões,
conforme o caso, junto à BM&FBOVESPA.

Prazo de Distribuição

O prazo de distribuição das Cotas da Oferta é de até 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir da data da publicação do Anúncio de
14
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Início ou até a data da publicação do Anúncio de Encerramento, o que
ocorrer primeiro.
Valor Mínimos, Máximos e
Limites de Aplicação em
Cotas do Fundo:
Montante Mínimo

Não há.

Subscrição e Integralização das Cotas

No ato de subscrição das Cotas, o subscritor, (i) assinará o boletim
individual de subscrição, que será autenticado pela respectiva
Instituição Contratada; (ii) assinará o Termo de Adesão ao Regulamento
e Ciência de Risco; e (iii) indicará um representante responsável e seu
respectivo endereço de correio eletrônico para o recebimento das
comunicações enviadas pelo Coordenador Líder e pelo Administrador
nos termos do Regulamento. No ato de subscrição das Cotas, a
Instituição Contratada deverá entregar ao subscritor exemplar do
Regulamento e do Prospecto. Em adição aos documentos acima
descritos, para fins da verificação da adequação do perfil de risco dos
investidores ao investimento nas Cotas objeto da Oferta, em
conformidade com o disposto no Artigo 33, 3º, Inciso II, da Instrução
CVM nº 400 e no Capítulo VI do Código ANBIMA de Regulação e Melhores
Práticas para Atividade de Private Banking no Mercado Doméstico, as
Instituições Contratadas solicitarão aos investidores que apresentem,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da publicação do
Anúncio de Encerramento o formulário cujo modelo segue como Anexo
II ao Contrato de Distribuição, devidamente preenchido e assinado. O
Coordenador Líder iniciará a Oferta após o respectivo registro na CVM e
a publicação do Anúncio de Início, nos termos do Contrato de
Distribuição, da Instrução CVM nº 400 e da Instrução CVM nº 472. A
integralização e liquidação das Cotas que forem objeto de exercício do
Direito de Preferência de Subscrição, tanto aquelas subscritas na 1ª
Etapa como na 2ª Etapa, serão realizadas, em moeda corrente
nacional: (i) à vista; ou, a critério de cada Cotista, (ii) mediante
procedimento de chamada de capital em 03 (três) parcelas semestrais,
nos termos do respectivo Boletim de Subscrição. Caso o Cotista opte
por realizar a integralização de suas Cotas mediante o processo de
chamada de capital, tal procedimento ocorrerá da seguinte forma: (i)
no ato da subscrição, o Cotista deverá efetuar o pagamento da primeira
integralização, qual seja, a 1ª parcela equivalente a 1/3 (um terço) das
Cotas subscritas; (ii) decorridos 6 (seis) meses após o encerramento do
Prazo de Distribuição, o Administrador publicará o comunicado ao
mercado da segunda integralização, no jornal de grande circulação
utilizado para divulgação de informações sobre o Fundo, a fim de que
os investidores que optaram pelo procedimento de chamada de capital
efetuem o pagamento da Segunda Integralização, equivalente a 1/3
(um terço) de tais Cotas subscritas, até a Data de Liquidação. As Cotas
ainda não integralizadas não farão jus ao recebimento de rendimentos,
bem como não poderão ser negociadas no mercado secundário, e serão

A Oferta poderá ser encerrada pelo Coordenador Líder, de comum
acordo com o Administrador, em se verificando a subscrição de Cotas
representativas de, no mínimo, R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais). Portanto, a Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de
distribuição parcial das Cotas, desde que haja colocação do Montante
Mínimo, sendo que as Cotas que não forem colocadas no âmbito da
Oferta serão canceladas. O Coordenador Líder não é responsável pela
subscrição e integralização das Cotas que não sejam subscritas e
integralizadas no âmbito da Oferta.
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canceladas após 90 (noventa) dias contados do prazo da respectiva
mora; (iii) o Administrador procederá à chamada referente à terceira
integralização, conforme o procedimento descrito no item (ii) acima,
no prazo de 6 (seis) meses contados da data da segunda integralização,
sendo que os Cotistas deverão efetuar a respectiva integralização até o
5º (quinto) Dia Útil posterior à publicação do comunicado da terceira
integralização; e (iv) a quantidade de Cotas a serem integralizadas nos
termos acima descritos deverá representar sempre um número inteiro,
não sendo permitida a integralização de Cotas representadas por
números fracionados. Eventuais arredondamentos serão realizados pela
exclusão da fração (arredondamento para baixo), realizando-se o
ajuste na terceira integralização. Os subscritores das Cotas
Remanescentes deverão obrigatoriamente realizar integralização das
Cotas Remanescentes subscritas à vista, sendo que a liquidação de cada
Leilão será efetuada à vista, no Dia Útil imediatamente subsequente à
data do respectivo Leilão, e será processada de acordo com as normas
da Central Depositária BM&FBOVESPA, pelo módulo de liquidação
bruta, no qual referida Central Depositária BM&FBOVESPA coordena o
processo de entrega contra pagamento sem assumir a posição de
contraparte central garantidora. As Cotas deverão ser integralizadas
em moeda corrente nacional, por meio de Transferência Eletrônica
Disponível - TED ou qualquer outro mecanismo de transferência de
recursos autorizados pelo BACEN para a conta corrente de titularidade
do Fundo, conforme especificado no respectivo Boletim de Subscrição.
Somente após integralizadas as Cotas objeto da Oferta darão aos seus
titulares direito aos rendimentos a partir do mês calendário
subsequente à respectiva Data de Liquidação.
Negociação das Cotas do Fundo

As Cotas integralizadas serão registradas para colocação no mercado
primário e para negociação no mercado secundário, no mercado de
bolsa administrado pela BM&FBOVESPA, sendo a sua negociação
realizada junto à BM&FBOVESPA, que também realizará sua custódia.
O Administrador poderá determinar a suspensão dos serviços de
transferência de cotas nos períodos que antecederem as datas fixadas
para distribuição de resultados, amortização parcial de Cotas ou para a
realização de Assembleia Geral de Cotistas, vedada a suspensão desses
serviços por prazo superior em cada caso, a 10 (dez) dias consecutivos
e, durante o ano, a 90 (noventa) dias.
A suspensão dos serviços de transferência deverá ser comunicada ao
mercado e aos cotistas mediante publicação em jornal utilizado para
divulgação das informações do Fundo.

Direito de Preferência de
Subscrição

Nos termos do Parágrafo Terceiro do Artigo 6º do Regulamento, aqueles
que forem Cotistas na Data Base terão Direito de Preferência de
Subscrição, cujo exercício se dará em duas etapas, nos termos dos itens
4.2. e seguintes do Contrato de Distribuição, para subscrever as Cotas
objeto da Oferta. A quantidade de Cotas a serem subscritas em virtude
do exercício do Direito de Preferência de Subscrição deverá
representar sempre um número inteiro, não sendo permitida a
subscrição de Cotas representadas por números fracionados. Eventuais
arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração, mantendose o número inteiro (arredondamento para baixo).
Os subscritores das Cotas Remanescentes deverão obrigatoriamente
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realizar integralização das Cotas Remanescentes subscritas mediante
pagamento à vista, sendo que a liquidação de cada Leilão será efetuada
à vista, no Dia Útil imediatamente subsequente à data do respectivo
Leilão, e será processada de acordo com as normas da Central
Depositária BM&FBOVESPA, pelo módulo de liquidação bruta, no qual
referida Central Depositária BM&FBOVESPA coordena o processo de
entrega contra pagamento sem assumir a posição de contraparte
central garantidora.
Os Cotistas do Fundo terão direito de preferência (1ª Etapa), por prazo
não inferior a 30 (trinta) dias, para subscrição de novas Cotas, na
proporção do número de Cotas de que forem possuidores, contando-se
o prazo de preferência da data de publicação do respectivo aviso aos
Cotistas, comunicando a deliberação de emissão e as condições de
subscrição.
Os Cotistas poderão negociar livremente seus respectivos direitos de
preferência para subscrição das Cotas no período do direito de
preferência estabelecido neste contrato negociar seus direitos de
preferência, dentro do Prazo de Exercício do Direito de Preferência de
Subscrição. A negociação dos Direitos de Subscrição poderá se dar,
conforme o caso, tanto de forma privada, através da celebração de
Instrumento Particular de Direitos de Subscrição, quanto mediante
negociação no âmbito da BM&FBOVESPA.
Público Alvo

A presente Oferta é destinada a pessoas naturais e jurídicas, inclusive
não-residentes, bem como fundos de investimento, que tenham por
objetivo
investimento
de
longo
prazo,
remunerado
preponderantemente a partir da alienação, locação ou arrendamento
de bens imóveis.

Inadequação de Investimento

O investimento nas Cotas representa um investimento de risco, uma
vez que é um investimento em renda variável, estando os investidores
sujeitos a perdas patrimoniais e a riscos, dentre outros, relacionados
com a liquidez das Cotas, à volatilidade do mercado de capitais e à
oscilação das cotações das Cotas em bolsa. Assim, os investidores
poderão perder uma parcela ou a totalidade de seu investimento. O
investimento nas Cotas não é adequado a investidores que necessitem
de liquidez, tendo-se em vista que os fundos de investimento
imobiliários encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, a
despeito da possibilidade de terem suas cotas negociadas em bolsa ou
mercado de balcão organizado. Portanto, os investidores devem ler
cuidadosamente a seção “Fatores de Risco”, nas páginas 35 a 45 deste
Prospecto, que contém a descrição de certos riscos que atualmente
podem afetar de maneira adversa o investimento em cotas de fundos
de investimento imobiliário, antes da tomada de decisão de
investimento.
A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE
LIQUIDEZ EM SEUS TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS.

Taxa de Administração

O Administrador receberá, pelos serviços de administração da carteira
do Fundo, com exclusão de qualquer outra remuneração, o valor fixado
em R$ 22.157,56 (vinte e dois mil cento e cinquenta e sete reais e
cinquenta e seis centavos) mensais, pago no dia 15 de cada mês e
reajustado anualmente pela variação do IPC - FIPE, com base em 1º de
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janeiro de 2009.
Além dos honorários previstos acima, será devida ao Administrador
quantia equivalente ao valor dos serviços prestados pelo Escriturador,
conforme discriminadas no Anexo I ao Contrato de Prestação de
Serviços de Escrituração de Quotas, celebrado entre o Escriturador e o
Administrador, cuja cópia se encontra disponível na sede do
Administrador.
Caberá ao Auditor Independente analisar os cálculos elaborados pelo
Administrador, referentes aos correspondentes registros contábeis e
cada um dos pagamentos efetuados, de forma a opinar sobre tais fatos
nos pareceres relativos às demonstrações financeiras do Fundo.
Taxa de performance

O Fundo não cobrará taxa de performance.

Taxa de ingresso

O Fundo não cobrará taxa de ingresso.

Taxa de saída

O Fundo não cobrará taxa de saída.

Forma de divulgação de informações As informações relativas ao Fundo serão divulgadas no jornal de grande
sobre o Fundo
circulação utilizado para veicular as informações relativas ao Fundo,
qual seja, O Estado de São Paulo, devendo qualquer alteração ser
precedida de Aviso aos Cotistas publicado nesse jornal.
Informações Adicionais

Quaisquer informações ou esclarecimentos sobre o Fundo e/ou sobre a
Oferta poderão ser obtidas junto ao Administrador, ao Coordenador Líder
e/ou à CVM.
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2.

TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA

Características da Oferta
A Oferta
A 8ª Emissão de Cotas do Fundo foi aprovada pela Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 08 de dezembro de
2010, nos termos da ata anexa ao presente Prospecto, a qual foi registrada em 13 de dezembro de 2010, perante o
3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, sob o nº 8756852.
Quantidade de Cotas Objeto da Oferta e Montante Mínimo
Observadas as condições previstas no Contrato de Distribuição, as Instituições Contratadas realizarão a distribuição
pública de até 13.103.448 (treze milhões cento e tres mil, quatrocentas e quarenta e oito) Cotas, ao preço de R$
8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos) por Cota (“Preço por Cota”), observado que no caso de subscrição por
parte dos atuais Cotistas na mesma proporção da participação de cada um no Patrimônio Líquido do Fundo na Data
Base, em que o Preço por Cota será de R$ 7,25 (sete reais e vinte e cinco centavos). O Preço por Cota foi definido
pelo Administrador com base na média do valor de negociação das Cotas de emissão do Fundo em mercado de
bolsa no período de 4 (quatro) meses, compreendido entre 01 de julho de 2010 e 31 de outubro de 2010, tendo
sido aplicado um deságio de 13% (treze por cento) em relação ao Preço por Cota do valor apurado no mercado, o
qual foi concedido exclusivamente aos Cotistas que exercerem o seu Direito de Preferência de Subscrição na data
de realização da Oferta. O deságio tem como objetivo proporcionar aos investidores atuais do Fundo a manutenção
do percentual de Cotas por eles detidos antes da Oferta, com relação ao total das Cotas emitidas pelo Fundo, sem
diluição para o investidor atual do Fundo.
Exceto pelo desconto acima previsto, não será concedido qualquer tipo de desconto pelas Instituições Contratadas
aos investidores interessados em adquirir as Cotas.
Durante todo o Prazo de Distribuição, o preço de integralização das Cotas será o correspondente no mínimo ao
Preço por Cota. O Preço por Cota nos Leilões será de, no mínimo, R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos),
podendo ser aumentado conforme demanda verificada no Leilão.
A Oferta poderá ser encerrada pelo Coordenador Líder, em se verificando a subscrição de Cotas representativas
de, no mínimo, R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Portanto, a Oferta poderá ser concluída mesmo em caso
de distribuição parcial das Cotas, desde que haja colocação do Montante Mínimo, sendo que as Cotas que não
forem colocadas no âmbito da Oferta serão canceladas.
Os interessados em adquirir Cotas no âmbito da Oferta poderão, quando da assinatura dos respectivos boletins de
subscrição das Cotas, condicionar sua adesão à Oferta à distribuição (i) da totalidade das Cotas ofertadas ou (ii) de
uma proporção ou quantidade mínima de Cotas, em observância ao disposto nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM
nº 400.
Na hipótese de não atendimento das condições referidas nos itens (i) ou (ii) acima, ou na hipótese de não
colocação do Montante Mínimo, conforme o caso, os investidores que já tiverem subscrito e integralizado as Cotas
no âmbito da Oferta receberão, na conta indicada no boletim de subscrição, os montantes utilizados na
integralização das Cotas, dentro de 5 (cinco) Dias Úteis, deduzidos dos encargos e tributos devidos, e acrescido dos
rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo, nos termos do Parágrafo 2º, do Artigo 13, da Instrução
CVM nº 472.
Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos investidores, conforme acima previsto, os investidores deverão
fornecer recibo de quitação relativo aos valores restituídos, bem como efetuar a devolução dos boletins de
subscrição das Cotas cujos valores tenham sido restituídos.
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Valores Mínimo, Máximo e Limites de Aplicação em Cotas da 8ª Emissão do Fundo
Não há valores mínimos para aplicações subsequentes em Cotas da 8ª Emissão do Fundo.
Não há limite à aplicação em Cotas da 8ª Emissão
Público Alvo
A presente Oferta é destinada a pessoas naturais e jurídicas, inclusive não-residentes, bem como fundos de
investimento, que tenham por objetivo investimento de longo prazo, remunerado preponderantemente a partir da
alienação, locação ou arrendamento de bens imóveis.
Prazo de Distribuição
O prazo de distribuição das Cotas da Oferta é de até 180 (cento e oitenta), a partir do primeiro dia útil
subsequente da publicação do Anúncio de Início ou até a data da publicação do Anúncio de Encerramento, o que
ocorrer primeiro.
Subscrição e Integralização das Cotas
No ato de subscrição das Cotas, o subscritor, (i) assinará o boletim individual de subscrição, que será autenticado
pela respectiva Instituição Contratada; (ii) assinará o Termo de Adesão ao Regulamento e Ciência de Risco; e (iii)
indicará um representante responsável e seu respectivo endereço de correio eletrônico para o recebimento das
comunicações enviadas pelo Coordenador Líder e pelo Administrador nos termos do Regulamento. No ato de
subscrição das Cotas, a Instituição Contratada deverá entregar ao subscritor exemplar do Regulamento e do
Prospecto.
Em adição aos documentos acima descritos, para fins da verificação da adequação do perfil de risco dos
investidores ao investimento nas Cotas objeto da Oferta, em conformidade com o disposto no Artigo 33, 3º, Inciso
II, da Instrução CVM nº 400 e no Capítulo VI do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Atividade de
Private Banking no Mercado Doméstico, as Instituições Contratadas solicitarão aos investidores que apresentem,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da publicação do Anúncio de Encerramento o formulário cujo
modelo segue como Anexo II ao Contrato de Distribuição, devidamente preenchido e assinado.
O Coordenador Líder iniciará a Oferta após o respectivo registro na CVM e a publicação do Anúncio de Início, nos
termos do Contrato de Distribuição, da Instrução CVM nº 400 e da Instrução CVM nº 472.
Do Direito de Preferência de Subscrição
Nos termos do Parágrafo Terceiro do Artigo 6º do Regulamento, aqueles que forem Cotistas na Data Base terão
Direito de Preferência de Subscrição na mesma proporção da participação de cada um no Patrimônio Líquido do
Fundo, cujo exercício se dará em duas etapas, nos termos abaixo descritos, para subscrever as Cotas objeto da
Oferta.
A quantidade de Cotas a serem subscritas em virtude do exercício do Direito de Preferência de Subscrição deverá
representar sempre um número inteiro, não sendo permitida a subscrição de Cotas representadas por números
fracionados. Eventuais arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro
(arredondamento para baixo).
Os subscritores das Cotas Remanescentes deverão obrigatoriamente realizar integralização das Cotas
Remanescentes subscritas mediante pagamento à vista, sendo que a liquidação de cada Leilão será efetuada à
vista, no Dia Útil imediatamente subsequente à data do respectivo Leilão, e será processada de acordo com as
normas da Central Depositária BM&FBOVESPA, pelo módulo de liquidação bruta, no qual referida Central
Depositária BM&FBOVESPA coordena o processo de entrega contra pagamento sem assumir a posição de
contraparte central garantidora.
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Do Exercício do Direito de Preferência de Subscrição
Os Cotistas na Data Base poderão exercer seu Direito de Preferência de Subscrição, em duas etapas, conforme o
disposto abaixo, até o Prazo de Exercício do Direito de Preferência de Subscrição.
(i)

1ª Etapa - Nesta etapa, os Cotistas que desejarem exercer seu Direito de Preferência de Subscrição, total
ou parcialmente, na proporção máxima de suas participações no patrimônio líquido do Fundo, deverão
realizá-lo, no Prazo de 30 (trinta) dias contados do 1º (primeiro) Dia Útil, inclusive, após a data de
publicação deste Anúncio de Início (“Prazo da 1ª Etapa”), observados os prazos e procedimentos
específicos a serem cumpridos pelos Cotistas, que dependerão do ambiente onde o Cotista tenha as suas
cotas escrituradas na Data Base. No prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do término do Prazo da 1ª
Etapa, o Administrador publicará o Comunicado da 1ª Etapa informando a quantidade de Cotas Restantes
da 1ª Etapa.

(ii)

2ª Etapa - Os Cotistas que exerceram seu Direito de Preferência de Subscrição na 1ª Etapa, total ou
parcialmente, terão o Direito de Preferência de Subscrição em relação às Cotas Restantes da 1ª Etapa, de
forma proporcional às suas respectivas participações no patrimônio líquido do Fundo, incluindo a
participação decorrente do exercício do Direito de Preferência de Subscrição na 1ª Etapa, sendo que
deverão exercê-lo no Prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de publicação de Comunicado da 1ª
Etapa, observados os prazos e procedimentos específicos a serem cumpridos pelos Cotistas, que
dependerão do ambiente onde o Cotista tenha as suas cotas escrituradas na Data Base.

Cotas Não Depositadas na Central Depositária BM&FBOVESPA.
Para os Cotistas cujas Cotas não estejam depositadas na Central Depositária da BM&FBOVESPA, o exercício do
Direito de Preferência de Subscrição dar-se-á pela subscrição das Cotas objeto da Oferta junto ao Escriturador em
qualquer uma das agências do Escriturador.
Para a realização da subscrição das Cotas nos termos do parágrafo acima, os Cotistas deverão comparecer,
pessoalmente, a qualquer agência do Escriturador portando vias originais de seus documentos pessoais (RG e CPF)
e o Boletim de Subscrição específico que será fornecido pelo Coordenador Líder, o qual deverá conter a totalidade
de Cotas sobre as quais o Cotista poderá exercer seu Direito de Preferência de Subscrição.
Caso o Cotista opte por exercer parcialmente seu Direito de Preferência de Subscrição, o Cotista deverá
comparecer a uma agência do Escriturador, onde será emitido um novo Boletim de Subscrição contemplando a
quantidade de Cotas que o Cotista deseja subscrever, bem como o valor total a ser pago para a integralização das
Cotas.
Os Cotistas poderão, ainda, ser representados por procurador devidamente constituído mediante instrumento
particular de mandato, com firma reconhecida, por meio do qual os Cotistas outorgarão poderes para os
procuradores exercerem, em seu nome, o Direito de Preferência de Subscrição, parcial ou totalmente, nos termos
acima descritos, em relação às Cotas objeto da Oferta.
Cotas Depositadas na Central Depositária BM&FBOVESPA
Para os Cotistas cujas Cotas estejam depositadas na Central Depositária BM&FBOVESPA, o exercício do Direito de
Preferência de Subscrição deverá ser feito diretamente junto aos Agentes de Custódia autorizados a operar na
BM&FBOVESPA, até 2 (dois) Dias Úteis antes do encerramento do Prazo da 1ª Etapa e do Prazo da 2ª Etapa, se for o
caso, e de acordo com os regulamentos, procedimentos e prazos estipulados pela Central Depositária
BM&FBOVESPA.
Negociação do Direito de Preferência de Subscrição
Os Cotistas poderão negociar livremente seus respectivos Direitos de Preferência de Subscrição das Cotas no Prazo
de Exercício do Direito de Preferência de Subscrição.
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A negociação dos Direitos de Preferência de Subscrição poderá se dar, conforme o caso, tanto de forma privada,
através da celebração de Instrumento Particular de Direitos de Subscrição, quanto mediante negociação no âmbito
da BM&FBOVESPA, desde que a subscrição e integralização das respectivas Cotas sejam realizadas dentro do prazo
ora estabelecido.
Segue abaixo relação das agências especializadas do Escriturador:
BELO HORIZONTE
Endereço: Av. João Pinheiro, 195, Subsolo, Centro
CEP 30130-180, Belo Horizonte/MG
Tel: (31) 3249 3534

RIO DE JANEIRO
Endereço: Rua Sete de Setembro, 99 – Subsolo, Centro
CEP 20050-005, Rio de Janeiro/RJ.
Tel: (21) 2508-8086

BRASÍLIA
Endereço: SCS Quadra 3 – Edif. D’Angela, 30 – Bloco
A, Sobreloja, Centro
CEP 70300-500, Brasília/DF
Tel: (61) 3316 4850

SALVADOR
Endereço: Av. Estados Unidos, 50, 2º andar, Ed
Sesquicentenário
CEP: 40020-010, Comércio - Salvador/BA
Tel: (71) 3319-8010

CURITIBA
Endereço: Rua João Negrão, 65, Sobreloja, Centro
CEP 80010-200, Curitiba/PR
Tel: (41) 3320-4128

SÃO PAULO
Endereço: Rua Boa Vista, 176, 1º Subsolo, Centro
CEP 01092-900, São Paulo/SP
Tel: (11) 3247-3139/3138

PORTO ALEGRE
Endereço: Rua Sete de Setembro, 746, Térreo,
Centro
CEP 90010-190, Porto Alegre/RS
Tel: (51) 3210-9150
Tratamento Igualitário aos Cotistas cujas Cotas estejam Depositadas na BM&FBOVESPA
A fim de assegurar tratamento igualitário aos Cotistas, ao final do 6º (sexto) Dia Útil que anteceda o encerramento
do Prazo de Exercício do Direito de Preferência de Subscrição, o Cotista cujas Cotas estiverem depositadas na
Central Depositária BM&FBOVESPA poderão, após a retirada de custódia dos Direitos de Preferência de Subscrição
e transferência para os livros de registro do Escriturador, exercer o Direito de Preferência de Subscrição até o
encerramento do Prazo de Exercício do Direito de Preferência de Subscrição, observado os procedimentos acima
estabelecidos.
Distribuição Pública das Cotas Remanescentes aos Investidores em Geral
A partir da data de publicação do Comunicado ao Mercado, inclusive, o qual será publicado após o término do
Prazo da 2ª Etapa, as Cotas Remanescentes serão ofertadas aos investidores em geral, por meio de um ou mais
leilões (“Leilão”), conforme o caso, a serem realizados no sistema de negociação de balcão organizado do
segmento BM&FBOVESPA, sob a coordenação do Coordenador Líder, o qual contratou a Coinvalores Corretora de
Câmbio e Valores Mobiliários Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 1.461, 10º andar, Torre Sul, Pinheiros, CEP 01451-904, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
00.336.036/0001-40, para realizar os Leilões, observado o disposto abaixo.
Os pedidos de compra dos investidores serão efetivados mediante o registro de ofertas de compra no Leilão por
intermédio das Instituições Contratadas.
O preço por Cota no primeiro Leilão será no mínimo R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos), podendo ser
aumentado conforme demanda verificada no Leilão.
Caso a totalidade das ofertas de compra de Cotas registrada no Leilão seja inferior à quantidade de Cotas
remanescentes, as ofertas de compra serão atendidas em sua totalidade e o saldo remanescente ficará disponível
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para distribuição por meio de novos Leilões subsequentes a serem realizados enquanto restarem Cotas, até o prazo
final da Oferta, observado o disposto abaixo.
Após encerrado o primeiro Leilão, caso já tenha sido atingido o Montante Mínimo, o Coordenador Líder, de comum
acordo com o Administrador, poderá, a qualquer tempo, encerrar a Oferta antecipadamente, por meio da
publicação do Anúncio de Encerramento, cancelando as Cotas que não tenham sido subscritas.
Caso haja sobras de Cotas do primeiro Leilão e a Oferta não seja encerrada, serão realizados Leilões em dias
intercalados, nos termos acima descritos, sendo que o preço por Cota poderá variar a cada leilão, observado o
valor mínimo de R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos) por Cota, observados os procedimentos previstos
nos regulamentos da BM&FBOVESPA.
Integralização, Liquidação, Negociação e Rendimentos das Cotas
A integralização e liquidação das Cotas que forem objeto de exercício do Direito de Preferência de Subscrição,
tanto aquelas subscritas na 1ª Etapa como na 2ª Etapa, serão realizadas, em moeda corrente nacional: (i) à vista;
ou, a critério de cada Cotista, (ii) mediante procedimento de chamada de capital em 03 (três) parcelas semestrais,
nos termos do respectivo Boletim de Subscrição.
Nos termos do parágrafo acima, caso o Cotista opte por realizar a integralização de suas Cotas mediante o
processo de chamada de capital, tal procedimento ocorrerá da seguinte forma:
(i)

No ato da subscrição, o Cotista deverá efetuar o pagamento da primeira integralização, qual seja a 1ª
parcela equivalente a 1/3 (um terço) das Cotas subscritas.

(ii)

Decorridos 6 (seis) meses após o encerramento do Prazo de Colocação, o Administrador publicará o
comunicado ao mercado da segunda integralização, no jornal de grande circulação utilizado para
divulgação de informações sobre o Fundo, a fim de que os investidores que optaram pelo procedimento de
chamada de capital efetuem o pagamento da Segunda Integralização, equivalente a 1/3 (um terço) de
tais Cotas subscritas, até a Data de Liquidação. As Cotas ainda não integralizadas não farão jus ao
recebimento de rendimentos, bem como não poderão ser negociadas no mercado secundário, e serão
canceladas após 90 (noventa) dias contados do prazo da respectiva mora.

(iii)

o Administrador procederá à chamada referente à terceira integralização, conforme o procedimento
descrito no parágrafo acima, no prazo de 6 (seis) meses contados da data da segunda integralização,
sendo que os Cotistas deverão efetuar a respectiva integralização até o 5º (quinto) Dia Útil posterior à
publicação do comunicado da terceira integralização.

(iv)

a quantidade de Cotas a serem integralizadas nos termos acima descritos deverá representar sempre um
número inteiro, não sendo permitida a integralização de Cotas representadas por números fracionados.
Eventuais arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração (arredondamento para baixo),
realizando-se o ajuste na terceira integralização.

Os subscritores das Cotas Remanescentes deverão obrigatoriamente realizar integralização das Cotas
Remanescentes subscritas mediante pagamento à vista, sendo que a liquidação de cada Leilão será efetuada à
vista, no Dia Útil imediatamente subsequente à data do respectivo Leilão, e será processada de acordo com as
normas da Central Depositária BM&FBOVESPA, pelo módulo de liquidação bruta, no qual referida Central
Depositária BM&FBOVESPA coordena o processo de entrega contra pagamento sem assumir a posição de
contraparte central garantidora.
As Cotas deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional, por meio de Transferência Eletrônica Disponível TED ou qualquer outro mecanismo de transferência de recursos autorizados pelo BACEN para a conta corrente de
titularidade do Fundo, conforme especificado no respectivo Boletim de Subscrição.
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As Cotas integralizadas serão registradas para colocação no mercado primário e para negociação no mercado
secundário, no mercado de bolsa administrado pela BM&FBOVESPA, sendo a sua negociação realizada junto à
BM&FBOVESPA, que também realizará sua custódia.
Somente após integralizadas as Cotas objeto da Oferta darão aos seus titulares direito aos rendimentos a partir do
mês calendário subsequente à respectiva Data de Liquidação.
Inadequação de Investimento
O investimento nas Cotas representa um investimento de risco, uma vez que é um investimento em renda variável,
estando os investidores sujeitos a perdas patrimoniais e a riscos, dentre outros, relacionados com a liquidez das
Cotas, à volatilidade do mercado de capitais e à oscilação das cotações das Cotas em bolsa. Assim, os investidores
poderão perder uma parcela ou a totalidade de seu investimento.
O investimento nas Cotas não é adequado a investidores que necessitem de liquidez, tendo-se em vista que os
fundos de investimento imobiliários encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, a despeito da possibilidade
de terem suas cotas negociadas em bolsa ou mercado de balcão organizado. Portanto, os investidores devem ler
cuidadosamente a seção “Fatores de Risco”, nas páginas 35 a 45 deste Prospecto, que contém a descrição de
certos riscos que atualmente podem afetar de maneira adversa o investimento em cotas de fundos de investimento
imobiliário, antes da tomada de decisão de investimento.
A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS TÍTULOS OU VALORES
MOBILIÁRIOS.
Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta
O Coordenador Líder poderá requerer à CVM que autorize a modificação ou cancelamento da Oferta, caso ocorram
alterações posteriores, materiais e inesperadas nas circunstâncias inerentes à Oferta existentes na data do pedido
de registro de distribuição, que resultem em um aumento relevante dos riscos assumidos. Adicionalmente, o
Coordenador Líder poderá modificar, a qualquer tempo, a Oferta a fim de melhorar seus termos e condições para
os investidores, conforme disposto no Parágrafo 3º do Artigo 25 da Instrução CVM nº 400. Caso o requerimento de
modificação das condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá ser adiado
em até 90 (noventa) dias, contados da aprovação do pedido de registro. Se a Oferta for cancelada, os atos de
aceitação anteriores e posteriores ao cancelamento serão considerados ineficazes.
Na hipótese de modificação das condições da Oferta, nos termos dos Artigos 25 e 27 da Instrução CVM nº 400, as
Instituições Contratadas deverão certificar-se que os investidores que manifestarem sua adesão à Oferta, por meio
da assinatura dos respectivos Boletins de Subscrição, (a) estão cientes de que as condições da Oferta originalmente
informadas foram modificadas e (b) têm conhecimento das novas condições. Adicionalmente, as instituições
participantes da Oferta deverão comunicar aos investidores que já tiverem aderido à Oferta sobre a referida
modificação, pelos mesmos meios utilizados para a divulgação do Anúncio de Início e às expensas do Fundo, para
que os investidores confirmem, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento da comunicação do Coordenador
Líder, seu interesse em manter a sua aceitação à Oferta, presumida a manutenção em caso de silêncio.
Em qualquer hipótese, a revogação torna ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores,
devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os valores dados em contrapartida às Cotas, sem
qualquer acréscimo, conforme disposto no Artigo 26 da Instrução CVM nº 400.
Na hipótese de haver descumprimento por qualquer das Instituições Contratadas de qualquer das obrigações
previstas no respectivo instrumento de adesão ao Contrato de Distribuição ou em qualquer contrato celebrado no
âmbito da Oferta, ou ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta,
incluindo, sem limitação, aquelas previstas na Instrução CVM nº 400 e Instrução CVM nº 472, e, especificamente,
na hipótese de manifestação indevida na mídia durante o período de silêncio, conforme previsto no Artigo 48 da
Instrução CVM nº 400, tal Instituição Contratada deixará de integrar o grupo de instituições financeiras
responsáveis pela colocação das Cotas no âmbito da Oferta, a critério exclusivo do Coordenador Líder, devendo
cancelar todas as ordens que tenha recebido e informar imediatamente os investidores que com ela tenham
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realizado ordens sobre o referido cancelamento. Caso o investidor já tenha efetuado o pagamento da ordem, os
valores depositados serão devolvidos,conforme especificado no respectivo Boletim de Subscrição, sem juros ou
correção monetária, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da respectiva
ordem.
Suspensão e Cancelamento da Oferta
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM nº 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a qualquer tempo, uma
oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM nº 400 ou do registro;
ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que depois de obtido
o respectivo registro; e (b) deverá suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de
regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o
qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que
determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida Oferta e cancelar o respectivo registro.
A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado a Oferta, sendolhes facultada, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o 5º (quinto) Dia Útil posterior
ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores que tenham revogado a sua aceitação, na
hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão direito à restituição integral dos valores dados em
contrapartida às Cotas, conforme o disposto no Parágrafo Único do Artigo 20 da Instrução CVM nº 400, no prazo de
até 3 (três) Dias Úteis, sem qualquer remuneração ou correção monetária.
Regime de Distribuição das Cotas do Fundo
A distribuição de Cotas será liderada e realizada, em regime de melhores esforços de colocação, pelo Coordenador
Líder, integrante do sistema nacional de distribuição de valores mobiliários, legalmente habilitado a prestar o
serviço de distribuição de valores mobiliários, podendo contratar terceiros devidamente habilitados para
distribuir Cotas.
A presente Oferta Pública das Cotas será efetuada com observância dos seguintes requisitos: (i) não será
utilizada a sistemática que permita o recebimento de reservas; e (ii) serão atendidos quaisquer investidores
qualificados interessados na aquisição das Cotas.
Contrato de Garantia de Liquidez
Não será constituído fundo de sustentação de liquidez ou firmado contrato de garantia de liquidez para as Cotas.
Não será firmado contrato de estabilização de preço das Cotas.
Cronograma indicativo da Oferta
Segue, abaixo, um cronograma indicativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos:
Ordem dos

Eventos

Eventos
1.
2.
4.
5.

Publicação do Anúncio de Início
Início do Prazo de Exercício do Direito de Preferência de Subscrição e Negociação dos
direitos de Subscrição (1ª Etapa)
Encerramento do Prazo de Exercício e Negociação do Direito de Preferência de
Subscrição (cotas depositadas na Central Depositária da BM&FBOVESPA) (1ª Etapa)
Encerramento do Prazo de Exercício e Negociação do Direito de Preferência de
Subscrição e Negociação (cotas depositadas no Escriturador) (1ª Etapa)

Data Prevista(1)
16/05/2011
17/05/2011
13/06/2011
16/06/2011

6.

Publicação do Aviso de Encerramento do Exercício de Preferência da 1ª Etapa
(Comunicado 1ª Etapa) e Aviso de cotas remanescentes (Cotas Restantes da 1ª Etapa)

22/06/2011

7.

Início do Prazo de Exercício do Direito de Preferência de Subscrição e Negociação dos
direitos de Subscrição (2ª Etapa)

22/06/2011
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8.
9.
10.

Encerramento do Prazo de Exercício e Negociação do Direito de Preferência de
Subscrição (cotas depositadas na Central Depositária da BM&FBOVESPA) (2ª Etapa)
Encerramento do Prazo de Exercício e Negociação do Direito de Preferência de
Subscrição e Negociação (cotas depositadas no Escriturador) (2ª Etapa)
Aviso ao Mercado Informando Inicio da Oferta Pública para investidores - Inicio dos
Leilões

24/06/2011
28/06/2011
1º/07/2011

11.

Primeiro Leilão

02/07/2011

12.

Publicação do Anúncio de Encerramento

16/11/2011

(1)

Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a

critério do Administrador e do Coordenador Líder.

Demonstrativo do custo da distribuição pública das Cotas da 8ª Emissão do Fundo
As despesas abaixo indicadas serão de responsabilidade do Fundo:
Custos para o Fundo
Apresentação a Investidores e Impressão de
Prospectos
Publicações Legais
Comissão de Estruturação e Colocação(4)
Advogados
Custo Correio
Taxa para registro na CVM
Taxa para registro na BM&FBOVESPA após o
término da emissão
Total dos custos(1)(2)(3)

Montante (R$)

(1)(2)

% sobre o total da Oferta

(1)(2)

2.000,00
40.000,00
230.000,00
55.000,00
4.000,00
82.870,00

0,0018%
0,0366%
0,2105%
0,0503%
0,0037%
0,0758%

7.700,00
421.570,00

0,0070%
0,3858%

(1) Valores e percentuais com arredondamento de casas decimais.
(2) Valores estimados, considerando a subscrição e integralização da totalidade das Cotas pelo preço de R$ 8,34 (oito reais e
trinta e quatro centavos) por Cota.
(4) A Comissão de Estruturação e Colocação será devida sobre o valor total das Cotas objeto do exercício de Direito de
Preferência de Subscrição e das Cotas Remanescentes, efetivamente subscritas e integralizadas.

Além dos custos especificados na tabela acima, a Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda.,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.336.036/0001-40, na qualidade de corretora contratada pelo Coordenador Líder
para coordenar os Leilões, cobrará 0,075% (setenta e cinco milésimos por cento) do valor operado nas
subscrição/aquisição das Cotas Remanescentes pelos investidores.
Preço por Cota (R$)

Custo por Cota (R$)

% sobre o total da Oferta *

8,34

0,032172448

0,3858%

* Valores e percentuais com arredondamento de casas decimais.

Os custos da Oferta acima descritos serão de responsabilidade do Fundo na medida em que se enquadrem como
encargos do Fundo, nos termos da Instrução CVM nº 472. Referidos custos da Oferta serão pagos pelo Fundo, na
medida em que forem ocorrendo, tais como honorários advocatícios, CVM, publicação, 1ª parcela da estruturação
que deverá ocorrer após autorização da CVM etc.
Outras informações
Para maiores esclarecimentos a respeito da Oferta e do Fundo, bem como para obtenção de cópias do
Regulamento e deste Prospecto, do Contrato de Distribuição e dos respectivos termos de adesão ao Contrato de
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Distribuição, os interessados deverão dirigir-se à sede do Administrador, do Coordenador Líder e/ou à CVM, nos
endereços indicados abaixo, sendo que o Prospecto Preliminar encontra-se à disposição dos investidores na CVM
apenas para consulta e reprodução.
Coordenador Líder
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia
CEP 04551-065, São Paulo, SP.
At.: Sr. Fabio Ohara
Tel.: (11) 2107-6600
Fax.: (11) 2107-6699
Correio Eletrônico: institucional@riobravo.com.br
Website: www.riobravo.com.br
Link Direto: http://www.riobravo.com.br/contato/consulta_inst.asp
Ouvidoria
Tel.: 0800-722-9910
Correio Eletrônico: ouvidoria@riobravo.com.br
Administrador:
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia
CEP 04551-065, São Paulo, SP
At.: Sra. Anita Spichler Scal / Sra. Natalia Valverde
Tel.: (11) 2107-6600
Fax.: (11) 2107-6699
Correio Eletrônico: fundosimobiliarios@riobravo.com.br
Website: www.riobravo.com.br
Link Direto: http://www.riobravo.com.br/imobiliarios/index.htm
Ouvidoria
Tel.: 0800-722-9910
Correio Eletrônico: ouvidoria@riobravo.com.br
Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Rua Sete de Setembro, nº 111 - 5º andar
Rio de Janeiro – RJ
Rua Cincinato Braga, 340 – 2º, 3º e 4º andares
Edifício Delta Plaza
São Paulo – SP
Website: www.cvm.gov.br -> Fundos de Investimento -> Consulta Consolidada de Fundo
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Rua XV de Novembro, nº 275
São Paulo – SP
Website: www.bmfbovespa.com.br -> Mercados -> Fundos/ETFs -> Fundos Imobiliários
Auditores Independentes
Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S
Av. das Nações Unidas, 12.995 - 15 andar, São Paulo - SP, 04578-000, Brasil
São Paulo, SP
At.: Sr. Emerson Fabri
Tel: (11) 3054-0000
Fax: (11) 3054-0000
Correio Eletrônico: emerson.fabri@br.ey.com
Website: www.ey.com.br
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Consultores legais
Freitas Leite Advogados
Rua Gomes de Carvalho, 1666, 9º andar
São Paulo, SP
At.: Dr. Luiz Paulo Lago Daló
Tel: (11) 3728-8100
Fax: (11) 3728-8101
Correio Eletrônico: lpdalo@fladv.com.br
Website: www.fladv.com.br
Declarações do Administrador e Coordenador Líder
Declaração nos termos do artigo 56 da Instrução CVM nº 400:
O Administrador declara que (i) os documentos referentes ao registro do Fundo estão regulares e atualizados
perante a CVM; (ii) este Prospecto contém as informações verdadeiras, relevantes e necessárias ao conhecimento
pelos investidores da Oferta, bem como do objetivo, política de investimento e composição da carteira de
investimentos do Fundo, dos riscos associados aos investimentos no Fundo e das partes envolvidas com o Fundo e
com a Oferta, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta, tendo sido
elaborado de acordo com as normas pertinentes em vigor; e (ii) é responsável pela veracidade, consistência,
qualidade e suficiência das informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante o
período de realização da Oferta.
O Coordenador Líder declara que (i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, para
assegurar (a) que as informações prestadas pela Administradora por ocasião do registro e durante o período de
realização da Oferta sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta e (b) as informações fornecidas ao mercado durante o
período de realização da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas e que venham a integrar este
Prospecto, serão suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
e (ii) este Prospecto contém as informações verdadeiras, relevantes e necessárias ao conhecimento pelos
investidores da Oferta, bem como do objetivo, política de investimento e composição da carteira de investimentos
do Fundo, dos riscos associados aos investimentos no Fundo e das partes envolvidas com o Fundo e com a Oferta,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta, tendo sido elaborado de
acordo com as normas pertinentes em vigor.
Assunções, previsões e eventuais expectativas futuras constantes deste Prospecto estão sujeitas a incertezas de
natureza econômica, política e competitiva e não devem ser interpretadas como promessa ou garantia de
resultados futuros ou desempenho do Fundo. Os potenciais investidores deverão conduzir suas próprias
investigações acerca de eventuais tendências ou previsões discutidas ou inseridas neste Prospecto, bem como
acerca das metodologias e assunções em que se baseiam as discussões dessas tendências e previsões.
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3.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

O Administrador do Fundo estima que os recursos líquidos obtidos no âmbito da Oferta sejam de aproximadamente
R$ 108.861.186,32 (cento e oito milhões oitocentos e sessenta e um mil cento e oitenta e seis reais e trinta e dois
centavos), após a dedução das despesas de constituição do Fundo e das demais despesas estimadas a ela relativas,
considerando a colocação da totalidade das Cotas objeto da Oferta pelo preço de R$ 8,34 (oito reais e trinta e
quatro centavos) por Cota, os quais serão destinados ao Projeto de Expansão do Shopping Grand Plaza, conforme
descrito na página 113 deste Prospecto.
Para informações sobre a estratégia e a política de investimento do Fundo, ver Seção “Estratégia de Investimento
do Fundo” na página 91 deste Prospecto, bem como a Seção “Objetivo de Investimento e Política de
Investimento”, na página 54 deste Prospecto.
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FATORES DE RISCO

Antes de tomar uma decisão de investimento no Fundo, os potenciais investidores devem, considerando sua
própria situação financeira, seus objetivos de investimento e seu perfil de risco, avaliar cuidadosamente todas as
informações disponíveis neste Prospecto e no Regulamento, inclusive, mas não se limitando àquelas relativas à
Política de Investimento, composição da carteira do Fundo e aos fatores de risco aos quais o Fundo e os
investidores estão sujeitos, incluindo aqueles descritos a seguir.
Riscos associados ao Brasil e a fatores macroeconômicos
Riscos relacionados a fatores macroeconômicos, políticas governamentais e globalização
O Fundo desenvolve suas atividades exclusivamente no mercado brasileiro e, portanto, está sujeito à influência
das políticas governamentais deste País. A condução da política econômica e seus instrumentos, como fixação da
taxa de juros, interferência na cotação da moeda brasileira e sua emissão, aumento de tarifas públicas, maior
rigidez no controle dos gastos públicos, criação de novos tributos ou aumento de alíquotas de tributos já
existentes, entre outros fatores, podem, de alguma forma, produzir efeitos sobre os mercados, especialmente o de
capitais e o imobiliário.
Além disso, num momento em que as economias mundiais estão cada vez mais interligadas, é intensa a
necessidade de capital externo, sobretudo para as nações em desenvolvimento. A credibilidade dos governos –
especialmente na implementação de suas políticas – tornam-se fatores fundamentais para a sustentação das
economias.
Por consequência, possíveis impactos negativos na economia, tais como recessão, perda do poder aquisitivo da
moeda e taxas de juros elevadas, resultantes de políticas internas ou fatores externos, podem influenciar os
resultados do Fundo.
Variáveis exógenas, tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou situações
especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a
ordem atual e influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro poderão resultar
em perdas para os Cotistas. Não será devido pelo Fundo ou por qualquer pessoa, incluindo o Administrador,
qualquer indenização, multa ou penalidade de qualquer natureza, caso os Cotistas sofram qualquer dano ou
prejuízo resultante de quaisquer de tais eventos.
Riscos relativos à atividade econômica
O comportamento da economia como um todo pode causar variações no valor dos imóveis. Deve ser destacado que
alguns fatores podem ocasionar o desaquecimento de diversos setores da economia, principalmente em
decorrência de crises econômicas – sejam elas oriundas de outros países ou mesmo do Brasil. Reflexos como
redução do poder aquisitivo em geral e aumento da falta de segurança podem ter conseqüências negativas no valor
dos imóveis objeto de investimento pelo Fundo.
A economia brasileira apresentou diversos ajustes desde a implementação do Plano Real. Tais ajustes têm
implicado na realização de reformas constitucionais, administrativas, previdenciárias, sociais, fiscais, políticas,
trabalhistas, dentre outras, as quais, em princípio têm dotado o País de uma estrutura mais moderna, de forma a
alcançar os objetivos sociais e econômicos capazes de torná-lo socialmente mais desenvolvido e competitivo no
âmbito da economia mundial, atraindo dessa forma os capitais de que necessita para o seu crescimento. Nesse
processo, acredita-se no fortalecimento dos instrumentos existentes no mercado de capitais, dentre os quais,
destacam-se os Fundos de Investimento Imobiliário.
Nessas circunstâncias, a economia brasileira se vê obrigada a promover os ajustes necessários, tais como alteração
na taxa básica de juros praticada no país, aumento na carga tributária sobre rendimentos a ganhos de capital dos
instrumentos utilizados pelos agentes econômicos, e outras medidas que podem acarretar em mudanças nas regras
dos instrumentos utilizados no nosso mercado.
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O Fundo desenvolverá suas atividades no mercado brasileiro, estando sujeito aos efeitos da política econômica
praticada pelos Governos Federal, Estaduais e Municipais. Adicionalmente, o Fundo está sujeito, direta ou
indiretamente, às variações e condições dos mercados de ações, especialmente dos mercados de câmbio, juros,
bolsa e derivativos, que são afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e
internacionais
O Investidor deve estar ciente de que o Fundo ou qualquer outra pessoa, incluindo a Administradora, não se
responsabilizará e não ficará sujeita ao pagamento de qualquer indenização, multa ou penalidade de qualquer
natureza caso os Cotistas venham a sofrer dano ou prejuízo resultante de quaisquer eventos relacionados às
políticas econômicas e institucionais do governo.
O comportamento negativo da economia brasileira, resultante de fatores internos ou externos, pode resultar – e
normalmente resulta - em oscilações negativas também no mercado imobiliário, suscetível e sensível a crises,
recessões e alterações econômicas significativas. A redução do poder aquisitivo das famílias e a falta de segurança
para a continuidade de investimentos no setor podem colocar em risco a continuidade do Empreendimento.
Riscos relacionados ao investimento em Cotas
Risco relacionado à liquidez
Os fundos imobiliários são condomínios fechados, não admitindo o resgate de suas cotas, senão quando da
liquidação do Fundo. Desse modo, o Cotista somente poderá negociar as suas Cotas no âmbito da BM&FBOVESPA,
importante mercado secundário nacional, o que pode resultar na dificuldade para os Cotistas interessados em
desfazer de suas posições alienar as suas Cotas mesmo em negociações ocorridas no mercado secundário.
Adicionalmente, o mercado de capitais nacional está ainda em fase de maturação e desenvolvimento, não
havendo, na atual conjuntura, volumes significativos de transações de recursos em cotas de fundos de
investimento imobiliário ou, ainda, investidores interessados em realizar transações de aquisição e alienação de
cotas de fundos imobiliários.
Assim sendo, espera-se que o Investidor que adquirir as Cotas do Fundo deve estar consciente de que o
investimento no Fundo possui características peculiares e específicas quanto à liquidez das Cotas, consistindo,
portanto como um investimento de médio a longo prazo. Pode haver, inclusive, alguma oscilação do valor da Cota
no curto prazo, que pode acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do Cotista de
aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo.
Risco relativo ao valor mobiliário face à propriedade dos ativos
Apesar de o Fundo ter sua carteira de investimentos constituída por bens imóveis e outros ativos imobiliários ou
por direitos relacionados a Imóveis Investidos, a propriedade de cotas do Fundo não confere aos seus titulares
propriedade sobre os Imóveis Investidos.
Risco tributário
A Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, estabelece que os fundos de investimento imobiliário devem distribuir,
pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base
em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.
Ainda de acordo com a mesma lei, o fundo que aplicar recursos em empreendimentos imobiliários que tenham
como incorporador, construtor ou sócio, Cotista que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele
relacionadas, percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) das cotas emitidas pelo fundo, sujeitam-se à
tributação aplicável às pessoas jurídicas, para fins de incidência da tributação corporativa cabível (IR de pessoas
jurídicas, CSLL, PIS e COFINS).
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Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos Cotistas na alienação ou no resgate das Cotas quando da
extinção do Fundo, bem como quaisquer outros valores distribuídos pelo Fundo aos Cotistas, sujeitam-se ao IR à
alíquota de 20% (vinte por cento).
Não obstante, de acordo com o artigo 3º, III, c/c Parágrafo Único, inciso II, da Lei nº 11.033/04, ficam isentos do IR
na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas residentes no Brasil, os rendimentos distribuídos por
fundos de investimento imobiliário cujas cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores
ou no mercado de balcão organizado, tal como é o caso do Fundo.
Estabelece, ainda, o mencionado dispositivo legal que o benefício fiscal acima mencionado (i) será concedido
somente nos casos em que o fundo de investimento imobiliário possua, no mínimo, 50 (cinquenta) cotistas e que
(ii) não será concedido ao cotista pessoa física titular de cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais da
totalidade das cotas emitidas pelo fundo ou cujas cotas lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior
a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo fundo.
Desta forma, o risco tributário engloba o risco de perdas decorrente da criação de novos tributos, interpretação
diversa da atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou a revogação de isenções vigentes, sujeitando o Fundo
ou seus Cotistas a encargos tributários não previstos inicialmente.
Risco de alterações tributárias e mudanças na legislação
O risco tributário, conforme acima descrito, engloba o risco de perdas decorrente da criação de novos tributos,
interpretação diversa da atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou a revogação de isenções vigentes,
sujeitando o Fundo ou seus Cotistas a novos recolhimentos não previstos inicialmente.
Embora no atual governo não existam perspectivas de mudanças que venham a gerar impactos negativos na
tributação dos fundos de investimento imobiliário, existe o risco de, por ocasião da instalação de um novo
mandato presidencial, as atuais regras virem a ser modificadas no contexto de uma eventual reforma tributária.
Riscos jurídicos
Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico deste Fundo considera um conjunto de rigores e
obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos públicos ou privados tendo por diretrizes a legislação
em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de
capitais brasileiro, no que tange a este tipo de operação financeira, em situações atípicas ou conflitantes poderá
haver perdas por parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço
contratual.
Ausência de garantia
As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador, do Gestor, do Consultor Imobiliário, do
Escriturador ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC, podendo ocorrer perda total do capital investido pelos
Cotistas.
Riscos associados ao investimento no Fundo
Riscos relativos à rentabilidade do investimento
O investimento em cotas de um fundo de investimento imobiliário é uma aplicação em valores mobiliários de renda
variável, o que pressupõe que a rentabilidade do Cotista dependerá da valorização imobiliária e do resultado da
administração do imóvel objeto do patrimônio do Fundo, bem como da gestão discricionária do Administrador, no
que tange às aquisições e alienações dos imóveis.
No caso em questão, os rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas dependerão, principalmente, dos resultados
obtidos pelo Fundo com a locação ou arrendamento, ou, ainda, com a cessão a terceiros dos direitos e créditos
decorrentes da locação ou arrendamento dos imóveis de seu patrimônio.
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Vale ressaltar que, caso o Fundo venha a adquirir um imóvel que já possua suas unidades alugadas, os atuais
contratos de locação então vigentes poderão ser mantidos pelo Fundo até o seu vencimento. No entanto, pode
ocorrer que no futuro tais inquilinos deixem de ser locatários desses imóveis, fato que obrigaria o Administrador a
negociar nova locação em condições de mercado.
Os Cotistas do Fundo farão jus ao recebimento de rendimentos que lhes serão pagos a partir da percepção pelo
Fundo dos valores que lhe forem pagos pelos locatários, arrendatários dos espaços comerciais do Empreendimento,
a título de locação e/ou arrendamento. Assim, por todo tempo em que os espaços comerciais estiverem locados ou
arrendados, o Fundo estará exposto aos riscos de crédito dos locatários ou arrendatários. Caso algum dos maiores
locatários do Fundo rescinda os contratos de locação ou torne-se inadimplente, os negócios e resultados do Fundo
podem ser adversamente afetados.
Antes de tomar uma decisão de investimento de recursos no Fundo, os Investidores devem, considerando sua
própria situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil de risco, avaliar, cuidadosamente,
todas as informações disponíveis neste Prospecto e no Regulamento do Fundo, e, em particular, aquelas
relativas à Política de Investimento e composição da carteira do Fundo, e, aos fatores de risco descritos
nesta sessão, relativos ao Fundo.
Risco relativo à desvalorização dos imóveis adquiridos pelo Fundo
Como os recursos do Fundo destinam-se à aplicação em bens imóveis, um fator que deve ser preponderantemente
levado em consideração é o potencial econômico, inclusive a médio e longo prazo, da região onde está localizado
o imóvel a ser adquirido para integrar patrimônio do Fundo.
A análise do potencial econômico da região deve circunscrever-se não somente ao potencial econômico corrente,
como também deve levar em conta a evolução do potencial econômico da região no futuro, tendo em vista a
possibilidade de eventual decadência econômica da região, com impacto direto sobre o valor do imóvel objeto de
investimento pelo Fundo.
Riscos relativos às receitas mais relevantes
Os principais riscos relativos às receitas mais relevantes do Fundo são:
(i) Quanto às receitas de locação dos imóveis:
O não pagamento de aluguéis pelos inquilinos ou o aumento de vacância nos imóveis implicarão em não
recebimento de receitas por parte do Fundo, uma vez que os aluguéis serão a sua principal fonte de receitas. Além
disso, na hipótese de inadimplemento de parte substancial dos inquilinos, o Fundo poderá não ter condições de
pagar seus compromissos nas datas acordadas.
(ii) Quanto às alterações nos valores dos aluguéis atualmente praticados:
As projeções de receitas do Fundo são feitas com base nos contratos de locação vigentes. Há, entretanto, a
possibilidade de tais receitas não se concretizarem na íntegra, visto que a cada vencimento anual as bases dos
contratos podem ser renegociadas, provocando alterações nos valores originalmente acordados.
Ainda em função dos contratos de locação, não havendo acordo entre locador e locatário sobre o valor da locação,
poderá ser pedida a revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. Assim, os valores de
locação poderão variar conforme as condições de mercado vigentes à época da ação revisional.
(iii) Quanto às receitas a serem projetadas:
As projeções de receitas do Fundo serão feitas, sempre que possível, com base nos contratos de locação vigentes
do Empreendimento. Existe, ainda, a possibilidade de tais receitas não se concretizarem na íntegra no caso de
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inadimplência dos locatários ou de decisão unilateral do locatário de deixar o imóvel antes do vencimento do
prazo estabelecido no seu contrato de locação.
Nesta hipótese, é possível que tal fato possa comprometer a receita do Fundo, com reflexo na remuneração do
Cotista, caso os espaços comerciais do empreendimento não sejam locados de imediato. Além disso, a eventual
rescisão dos contratos em vigor pelos locatários poderá provocar uma queda da rentabilidade do Fundo com
consequências negativas para o investidor, uma vez que os espaços comerciais vagos poderão ser locados a valores
inferiores aos utilizados no contrato de locação anterior.
Riscos relativos à aquisição de imóveis
Os imóveis objeto de investimento pelo Fundo deverão encontrar-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus,
gravames ou hipotecas. Não obstante, após a aquisição e enquanto os instrumentos de compra e venda não
estiverem devidamente registrados em nome do Fundo, existe a possibilidade de que tais imóveis sejam onerados
para satisfação de dívidas contraídas pelos antigos proprietários numa eventual execução proposta por seus
credores, caso os mesmos não possuam outros bens para garantir o pagamento de tais dívidas, o que dificultaria ou
impossibilitaria a transmissão da propriedade dos imóveis para o Fundo.
Riscos de despesas extraordinárias
O Fundo, na qualidade de proprietário dos imóveis, estará eventualmente sujeito ao pagamento de despesas
extraordinárias, tais como rateios de obras e reformas, pintura, decoração, conservação, instalação de
equipamentos de segurança, indenizações trabalhistas, bem como quaisquer outras despesas que não sejam
rotineiras na manutenção dos imóveis e dos Empreendimentos em que se situam. O pagamento de tais despesas
ensejaria uma redução na rentabilidade das Cotas.
Não obstante, o Fundo estará sujeito a despesas e custos decorrentes de ações judiciais necessárias para a
cobrança de aluguéis inadimplidos, ou ainda ações judiciais de despejo, renovatórias, revisionais, entre outras,
bem como quaisquer outras despesas inadimplidas pelos locatários dos imóveis, tais como tributos, despesas
condominiais, podendo ainda ser obrigado a arcar com custos para reforma ou recuperação de imóveis inaptos para
locação após a desocupação dos imóveis.
Custos de manutenção do Fundo
Além das despesas extraordinárias, a manutenção do Fundo também gera custos que podem interferir na
rentabilidade do Fundo e do Cotista. São eles:
(i)

Custódia de Cotas, escrituração de Cotas, Auditoria, Publicações Legais e Laudos de Avaliação anuais ou
quando necessário – decorrentes de contratos firmados, ou a serem firmados, esses itens constituem-se
praticamente em custo fixo do Fundo, já que todos são resultantes de exigências legais. Variações, no
entanto, podem existir anualmente em função da atualização monetária dos valores dos contratos.

(ii)

Honorários Administrativos – dentre os custos de manutenção do Fundo, este é o único, respeitadas as
condições atualmente vigentes, que pode vir a se configurar em um custo variável, ficando estabelecido
no Regulamento a remuneração.

(iii)

Honorários advocatícios com a defesa dos interesses do Fundo.

Risco de sinistro
No caso de sinistro envolvendo a integridade física dos ativos do Fundo, os recursos obtidos pela cobertura do
seguro dependerão da capacidade de pagamento da companhia seguradora contratada, nos termos da apólice
exigida. Além disso, as indenizações a serem pagas pelas seguradoras poderão ser insuficientes para a reparação
do dano sofrido, observadas as condições gerais das apólices.
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Risco de desapropriação
Há possibilidade de que ocorra a desapropriação, parcial ou total, dos imóveis que constituem o patrimônio do
Fundo, por decisão unilateral do Poder Público, a fim de atender finalidades de utilidade e interesse público.
Nesta hipótese, os recursos decorrentes do pagamento da indenização pelo Poder Público podem não ser
suficientes para recompensar os investimentos realizados pelos Cotistas, podendo, assim, a desapropriação dos
imóveis representar uma perda financeira para os Cotistas.
Concentração de recursos do Fundo
Tendo em vista que os recursos que integram o patrimônio do Fundo estão direcionados exclusivamente à
aplicação no Grand Plaza Shopping, nos centros e unidades comerciais instalados nas áreas dos Empreendimentos,
quaisquer perdas ou deteriorações eventualmente verificadas em uma determinada área dos Empreendimentos
poderão representar efeitos adversos para os Empreendimentos como um todo. Além disso, o insucesso na
condução das atividades dos Empreendimentos ou a ocorrência de acontecimentos de natureza econômica poderá
impactar os resultados dos Empreendimentos de forma adversa e significativa, refletindo diretamente no valor
atribuído às Cotas.
Risco de Controle das Receitas
Os aluguéis das unidades comerciais consistem na principal fonte de receita do Fundo. As Normas Gerais
estabelecem que os aluguéis serão calculados com base em um aluguel mínimo mensal fixo acrescido da diferença
positiva entre o aluguel variável determinado como percentual do faturamento do lojista e o mínimo mensal fixo,
se houver.
No tocante ao valor variável, este será calculado com base em um percentual do faturamento bruto mensal da
atividade ou comércio exercido pelo lojista locatário do imóvel. Embora haja fiscalização do faturamento bruto
dos locatários, pode ocorrer desta fiscalização ser ineficaz e resultar em prejuízo para os Cotistas, tendo em vista
que o valor variável do aluguel poderá não condizer com o valor efetivamente devido.
Vacância
Não há garantia de manutenção no futuro dos atuais níveis de locação dos imóveis, sendo que, em caso de
vacância de parcela das unidades dos Empreendimentos, as despesas condominiais e tributos deverão ser
suportados pelos Empreendimentos, o que comprometerá os fluxos de caixa previstos, diminuindo os rendimentos
a serem distribuídos entre os Cotistas do Fundo.
Risco de decisões judiciais desfavoráveis.
O Fundo poderá ser réu em diversas ações, nas esferas cível e tributária. Não há garantia de que o Fundo venha a
obter resultados favoráveis ou que eventuais processos judiciais ou administrativos propostos contra o Fundo
venham a ser julgados improcedentes, ou, ainda, que ele tenha reservas suficientes. Caso tais reservas não sejam
suficientes para cumprir com os custos decorrentes de tais processos, é possível que um aporte adicional de
recursos seja feito mediante a subscrição e integralização de novas Cotas pelos Cotistas, que deverão arcar com
eventuais perdas.
Risco de inexistência de quorum nas deliberações a serem tomadas pela Assembleia Geral de Cotistas
Determinadas matérias que são objeto de Assembleia Geral de Cotistas somente serão deliberadas quando
aprovadas por maioria qualificada dos Cotistas. Tendo em vista que fundos imobiliários tendem a possuir número
elevado de Cotistas, é possível que as matérias que dependam de quorum qualificado fiquem impossibilitadas de
aprovação pela ausência de quorum na instalação (quando aplicável) e na votação de tais assembleias. A
impossibilidade de deliberação de determinadas matérias podem ensejar, dentre outros prejuízos, a liquidação
antecipada do Fundo.
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Risco relativo à concentração e pulverização
Poderá ocorrer situação em que um único Cotista venha a integralizar parcela substancial da emissão das Cotas do
Fundo, passando tal Cotista a deter uma posição expressivamente concentrada, fragilizando, assim, a posição dos
eventuais Cotistas minoritários. Nesta hipótese, há possibilidade de que deliberações sejam tomadas pelo Cotista
majoritário em função de seus interesses exclusivos em detrimento do Fundo e/ou dos Cotistas minoritários.
Riscos relacionados ao investimento em imóveis e ao Empreendimento
Condições econômicas e sociais locais
Condições econômicas e sociais adversas nos locais onde estão localizados os Empreendimentos podem afetar
adversamente os níveis de ocupação e locação dos espaços e, conseqüentemente, causar efeito adverso no valor
das Cotas.
No Fundo, o resultado operacional depende substancialmente da capacidade de locar os espaços disponíveis no
Grand Plaza Shopping. Na ocorrência de alguma das condições abaixo descritas, o resultado operacional do
Empreendimento pode ser negativamente afetado:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

períodos de recessão e desaquecimento da economia brasileira, com a conseqüente diminuição dos
valores das locações;
falta de confiança dos locatários na segurança, conveniência e atratividade das áreas nas quais o Grand
Plaza Shopping está instalado;
incapacidade de atração e manutenção de locatários de lojas âncora;
inadimplência e/ou não cumprimento das obrigações contratuais pelos locatários;
aumento de tributos incidentes sobre as atividades do Fundo e dos locatários;
mudanças regulatórias no setor de Shopping Centers, inclusive nas leis de zoneamento; e
competitividade de lojas de varejo e outros meios de venda de varejo, como a internet.

Desempenho das lojas instaladas
O resultado operacional do Grand Plaza Shopping depende, em grande parte, do recebimento de valores a título
de aluguel de seus respectivos lojistas, o que, por sua vez, depende do sucesso das vendas das lojas, o qual está
sujeito, entre outros fatores, ao movimento intenso e poder de compra de clientes e à situação geral da economia
brasileira. A redução no movimento do Grand Plaza Shopping, como resultado de declínio econômico nacional, a
queda da atratividade de suas lojas ou a abertura de novos centros de compras em regiões próximas, pode causar a
diminuição da rentabilidade de seus locatários e, conseqüentemente, acarretar uma redução nas receitas do
Fundo.
O risco de forte concorrência
A construção de Shopping Centers ou centros comerciais ao ar livre nas proximidades da área em que se situam o
Grand Plaza Shopping poderá impactar a sua capacidade de locação eficiente de seus espaços e lojas. O ingresso
de novos concorrentes nas regiões nas quais o Grand Plaza Shopping opera poderá demandar um aumento não
planejado de investimentos, o que poderá causar um efeito adverso e imprevisto ao Fundo. Ademais, caso haja
uma diminuição no movimento do Grand Plaza Shopping em virtude dos novos concorrentes ou, caso esses novos
empreendimentos ofereçam condições mais vantajosas, o Fundo poderá enfrentar dificuldades na renovação dos
contratos de locação, o que poderá gerar vacância dos espaços do Grand Plaza Shopping e a conseqüente redução
do fluxo de caixa e lucro operacional. Além disso, o Grand Plaza Shopping pode sofrer concorrência de outros
meios de consumo utilizados pelos consumidores do Grand Plaza Shopping, tais como telemarketing, lojas virtuais,
entre outros.
Risco de acidentes e seus impactos
Os Shopping Centers, por serem locais públicos e de ampla movimentação de pessoas, estão sujeitos à ocorrência
de acidentes e outras infrações em suas dependências, independentemente das políticas de prevenção adotadas, o
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que pode impactar de forma negativa o Fundo. É possível que os freqüentadores e consumidores do Grand Plaza
Shopping migrem para outros centros de compra que acreditem ser mais seguros. Isto pode gerar uma redução no
volume de vendas das lojas e no resultado operacional do Grand Plaza Shopping, causando um efeito adverso para
o Fundo.
Segurança Jurídica
A atuação regular dos Shopping Centers está sujeita, entre outros fatores, ao atendimento da legislação federal,
estadual e municipal, dos regulamentos, das normas de construção, zoneamento, uso do solo e proteção ao meio
ambiente e à obtenção de autorizações e licenças. Caso o Grand Plaza Shopping viole ou deixe de cumprir
referidas normas ou não obtenham ou renovem as suas licenças ou autorizações, poderão sofrer sanções
administrativas ou judiciais, tais como imposição de multas, embargos de obras, interdições, cancelamento de
licenças, entre outras punições. Ademais, caso o Poder Público decida por editar normas mais rigorosas para o
funcionamento dos Shopping Centers ou mudar entendimento com relação a determinada hipótese, as atividades
dos Grand Plaza Shopping poderá ter os seus custos aumentados para adequação às novas regras, o que pode
ocasionar um efeito adverso relevante para o Fundo.
Risco de perdas não cobertas pelos seguros contratados
Embora o Grand Plaza Shopping mantenha apólices de seguro patrimonial dentro das práticas usuais de mercado,
existem determinados tipos de risco que podem não estar cobertos pelas respectivas apólices (tais como guerra,
terrorismo, caso fortuito e de força maior, responsabilidades por certos danos, poluição ambiental ou interrupção
de certas atividades). Assim, na hipótese de ocorrência de quaisquer desses eventos não cobertos, os
investimentos realizados no Grand Plaza Shopping podem ser perdidos, gerando custos adicionais para a sua
recomposição e reforma, resultando em prejuízos para o Grand Plaza Shopping. Adicionalmente, não se pode
garantir que, mesmo na hipótese da ocorrência de um sinistro coberto por apólices de seguro, o pagamento do
seguro será suficiente para cobrir os danos decorrentes de tal sinistro.
Ademais, os Empreendimentos podem não ser capazes de renovar as apólices de seguro em melhores ou nas
mesmas condições contratadas, o que pode gerar um efeito adverso relevante para o Fundo.
Risco das Contingências Ambientais
Eventuais contingências ambientais podem implicar em responsabilidades pecuniárias (indenizações e multas por
prejuízos causados ao meio ambiente), o que pode afetar a rentabilidade do Fundo.
A Câmara Municipal do Município de Santo André, Estado de São Paulo, onde se localiza o Grand Plaza Shopping,
editou, em 14 de outubro de 1998, a Lei Municipal nº 7.733, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 15.091, de 8
de julho de 2004, a qual é cria aos empreendimentos listados pelo Artigo 74 da referida Lei, dentre os quais se
inserem os shoppings centers, a obrigação de providenciar os respectivos licenciamentos ambientais junto à
referida municipalidade. Diante de tal exigência e visando à obtenção da licença acima mencionada, o Grand Plaza
Shopping promoveu a realização de pesquisas no terreno em que está instalado, as quais resultaram na descoberta
de contaminação do solo (pela substância cloreto de vinila) da área relativa às edificações originais do Grand Plaza
Shopping, excluída a área de expansão do Grand Plaza Shopping, razão pela qual há possibilidade de os respectivos
projetos de expansão sofrerem atrasos. A contaminação acima referida decorre das atividades industriais de
fábricas antigamente localizadas no terreno atualmente ocupado pelo Grand Plaza Shopping.
Informações contidas neste Prospecto
Este Prospecto contém informações acerca do Fundo, bem como perspectivas de desempenho do Fundo que
envolvem riscos e incertezas.
Embora as informações constantes deste Prospecto tenham sido obtidas de fontes idôneas e confiáveis e as
perspectivas do Fundo sejam baseadas em convicções e expectativas razoáveis, não há garantia de que o
desempenho futuro do Fundo seja consistente com essas perspectivas. Os eventos futuros poderão diferir
sensivelmente das tendências aqui indicadas.
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Adicionalmente, as informações contidas neste Prospecto em relação ao Brasil e à economia brasileira são
baseadas em dados publicados pelo BACEN, pelos órgãos públicos e por outras fontes independentes, tais como a
Fundação Getúlio Vargas.
Nos termos do Artigo 15, XXII, da Instrução CVM nº 472/08, o Administrador compromete-se a informar, mediante a
publicação de fato relevante, qualquer evento que acarrete a alteração no tratamento tributário aplicável ao
Fundo e/ou aos seus Cotistas, incluindo, mas não se limitando, as seguintes hipóteses: (i) caso a quantidade de
Cotistas se torne inferior a 50 (cinquenta); e (ii) caso as Cotas deixem de ser negociadas em mercado de bolsa ou
de balcão organizado.
Ainda, o Administrador informará o Cotista cujas Cotas representem participação superior a 10% (dez por cento) do
Patrimônio Líquido do Fundo, a fim de que este possa tomar as providências que entender cabíveis.
Não obstante o disposto acima, o Fundo não investirá em empreendimentos imobiliários cujo sócio, incorporador
ou construtor seja Cotista detentor de cotas que representem percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento)
do Patrimônio Líquido do Fundo, de modo a não alterar o tratamento tributário aplicável ao Fundo, conforme o
disposto no Artigo 2º da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, conforme alterada.
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5.

O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING
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O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING
Os termos utilizados nesta Seção do Prospecto terão o mesmo significado que lhes for atribuído no Regulamento e
na Seção “Definições” deste Prospecto. Esta Seção traz um breve resumo dos capítulos do Regulamento, mas sua
leitura não substitui a leitura cuidadosa do Regulamento.
Base legal
O Fundo, constituído sob a forma de condomínio fechado, tem como base legal a Lei nº 8.668/93 e a Instrução CVM
nº 472.
Constituição e prazo de duração
A constituição do Fundo e o inteiro teor do Regulamento foram aprovados por ato único do UNIBANCO – União de
Bancos Brasileiros, primeiro administrador do Fundo ABC, datado de 08 de junho de 2004. O Regulamento foi
alterado em 14 de abril de 2011, e foi registrado no 3° Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, em 15 de abril de 2011, sob n.º 8766503.
O Fundo tem prazo de duração indeterminado.
Público alvo
O Fundo é destinado a pessoas naturais e jurídicas, inclusive não-residentes, bem como fundos de investimento,
que tenham por objetivo investimento de longo prazo, remunerado preponderantemente a partir da alienação,
locação ou arrendamento de bens imóveis.
Administração
O Fundo é administrado e tem sua carteira gerida pela Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., sociedade devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de
carteira de títulos e valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 6.044, de 12 de julho de 2000, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, CEP
04551-065, inscrita no CNPJ/MF sob nº 72.600.026/0001-81.
O Administrador é o proprietário fiduciário dos bens e direitos adquiridos com os recursos do Fundo e, nessa
qualidade, pode efetuar todas as negociações de imóveis ou direitos sobre imóveis em nome do Fundo. Neste
sentido, o Administrador tem poderes para gerir o patrimônio do Fundo, podendo realizar todas as operações e
praticar todos os atos relacionados ao objeto do Fundo, exercer os direitos inerentes à propriedade dos bens
integrantes do patrimônio do Fundo, inclusive os de ação, recurso e exceção, podendo abrir e movimentar contas
bancárias, adquirir e alienar livremente títulos pertencentes ao Fundo, praticar, enfim, todos os atos necessários à
administração do Fundo, observadas as limitações estabelecidas no Regulamento e na legislação e regulamentação
vigentes.
Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, bem como seus frutos e rendimentos:
(i)

não se comunicam com o patrimônio do Administrador;

(ii)

não integram o ativo do Administrador;

(iii)

não respondem por qualquer obrigação do Administrador;

(iv)

não compõem a lista de bens e direitos do Administrador, para efeito de liquidação judicial ou
extrajudicial;

(v)

não podem ser dados em garantia de débito de operação do Administrador;
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(vi)

não são passíveis de execução por quaisquer credores do Administrador, por mais privilegiados que
possam ser; e

(vii)

não podem ser objeto de constituição de quaisquer ônus reais.

Incluem-se entre as obrigações do Administrador:
(i)

efetuar a averbação, no Registro de Imóveis, nas matrículas dos imóveis adquiridos com recursos do
Fundo, das restrições mencionadas no parágrafo anterior;

(ii)

manter, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem:

(iii)

o registro de Cotistas e de transferência de Cotas;

(iv)

os livros de atas e de presença das Assembléias de Cotistas;

(v)

a documentação relativa aos imóveis, operações e patrimônio do Fundo;

(vi)

os registros contábeis das operações e do patrimônio do Fundo;

(vii)

o arquivo dos pareceres e relatórios do auditor independente; e

(viii)

o arquivo dos pareceres e laudos de avaliação da empresa de consultoria contratada.

(ix)

celebrar os negócios jurídicos e realizar todas as operações necessárias à execução da política de
investimentos do Fundo, exercendo, ou diligenciando para que sejam exercidos, todos os direitos
relacionados ao patrimônio e às atividades do Fundo;

(x)

receber rendimentos e quaisquer valores devidos ao Fundo;

(xi)

no caso de ser informado sobre a instauração de procedimento administrativo pela CVM, manter a
documentação referida no item (ii) acima até o término do procedimento;

(xii)

dar cumprimento aos deveres de informação previstos no Capítulo VII da Instrução CVM nº 472 e no
Regulamento;

(xiii)

manter atualizado junto à CVM a lista de prestadores de serviços contratados pelo Fundo;

(xiv)

observar as disposições constantes do Regulamento e deste Prospecto, bem como as deliberações da
Assembléia Geral de Cotistas;

(xv)

controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos ativos do Fundo, fiscalizando os serviços
prestados por terceiros contratados, se algum, e o andamento dos empreendimentos imobiliários sob sua
responsabilidade, se algum;

(xvi)

administrar financeiramente o Fundo, cuidando de forma judiciosa, da tesouraria, da controladoria e da
contabilidade, sem onerá-lo com despesas desnecessárias e acima do razoável, bem como do recebimento
de quaisquer valores devidos ao Fundo;

(xvii)

agir sempre em benefício do Fundo e dos Cotistas, empregando na defesa de seus direitos a diligência
necessária exigida pelas circunstâncias e praticando todos os atos, judiciais ou extrajudiciais, necessários
a assegurá-los;

(xviii)

custear as despesas de propaganda do Fundo; e
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(xix)

manter custodiados em instituição prestadora de serviços de custódia, devidamente autorizada pela CVM,
os títulos adquiridos com recursos do Fundo.

É vedado ao Administrador praticar os seguintes atos, observada a seção “Restrições às operações do Fundo”
abaixo:
(i)

adquirir Cotas para o seu patrimônio próprio;

(ii)

valer-se de informação relevante relativa ao Fundo ou às suas operações, para obter, para si ou para
outrem, vantagem na compra e venda de Cotas, cabendo-lhe, ainda, zelar para que subordinados ou
terceiros de sua confiança não divulguem ou se utilizem de tais informações para esse fim;

(iii)

receber qualquer vantagem ou benefício, direto ou indireto, relacionado às atividades do Fundo que não
seja transferido em benefício dos Cotistas; e

(iv)

desenvolver quaisquer atividades concorrentes que possam resultar em violação de suas responsabilidades
fiduciárias perante o Fundo ou que o colocariam em posição menos favorecida do que a de outros fundos
ou sociedades similares cujos patrimônios venham a ser por ele administrados.

Consultor Imobiliário
Nos termos do Regulamento, há a possibilidade de contratação de consultor imobiliário pelo Fundo. No entanto, na
data deste Prospecto, o Fundo não havia contratado qualquer consultor imobiliário.
Não obstante, uma vez contratado o consultor imobiliário, na forma prevista no Parágrafo Primeiro do Artigo 2º do
Regulamento, a ele caberá confeccionar os laudos de avaliação referentes aos imóveis que o Fundo pretenda
adquirir, sendo-lhe facultado identificar negócios relativos ao objeto do Fundo, apresentando-os ao Administrador,
para análise prévia dos representantes dos Cotistas, acompanhados das respectivas análises econômico-financeiras
e laudos de avaliação, bem como proferir parecer relativo a aprovação ou não dos negócios a serem efetivados
pelo Fundo, nos termos do Regulamento.
Substituição do Administrador
O Administrador será substituído nos casos de renúncia ou destituição pela Assembleia Geral de Cotistas.
Na hipótese de renúncia, ficará o Administrador obrigado a (i) convocar imediatamente Assembleia Geral de
Cotistas para eleger o respectivo substituto e sucessor ou deliberar a liquidação do Fundo, a qual deverá ser
efetuada pelo Administrador, ainda que após sua renúncia; e (ii) permanecer no exercício de suas funções, até ser
averbada no Cartório de Registro de Imóveis, nas matrículas referentes aos bens imóveis e direitos integrantes do
patrimônio do Fundo, a ata da Assembleia Geral de Cotistas que eleger seu substituto e sucessor na propriedade
fiduciária desses bens e direitos, devidamente aprovada pela CVM e registrada no Cartório de Títulos e
Documentos.
É facultado aos Cotistas que detenham ao menos 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas, a convocação da
Assembleia Geral de Cotistas, caso o Administrador não convoque a Assembleia Geral de Cotistas de que trata o
parágrafo acima, no prazo de 10 (dez) dias contados da renúncia.
Na hipótese de descredenciamento para o exercício da atividade de administração de carteira, por decisão da
CVM, ficará o Administrador obrigado a convocar imediatamente a Assembleia Geral de Cotistas para eleger o
respectivo substituto, a se realizar no prazo de até 15 (quinze) dias, sendo também facultado aos Cotistas que
detenham ao menos 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas ou à CVM, nos casos de descredenciamento, a
convocação da Assembleia Geral de Cotistas.
No caso de descredenciamento do Administrador, a CVM deverá nomear administrador temporário até a eleição de
nova administração.
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Após a averbação acima referida, os Cotistas eximirão o Administrador de qualquer responsabilidade ou ônus,
exceto em caso de comprovado dolo ou culpa.
No caso de liquidação extrajudicial do Administrador caberá ao liquidante designado pelo BACEN, sem prejuízo do
disposto no Artigo 37 da Instrução CVM nº 472, convocar a Assembleia Geral de Cotistas, no prazo de 05 (cinco)
Dias Úteis, contados da data de publicação no Diário Oficial da União, do ato que decretar a liquidação
extrajudicial, a fim de deliberar sobre a eleição do novo Administrador e a liquidação ou não do Fundo.
Cabe ao liquidante praticar todos os atos necessários à gestão regular do patrimônio do Fundo, até ser procedida a
averbação acima referida, a qual deverá ser procedida ainda que a Assembleia Geral de Cotistas delibere a
liquidação do Fundo, em consequência da renúncia, da destituição ou da liquidação extrajudicial do
Administrador, cabendo à Assembleia Geral, nestes casos, eleger novo administrador para processar a liquidação
do Fundo.
Se a Assembleia Geral de Cotistas não eleger novo Administrador no prazo de 30 (trinta) Dias Úteis, contados da
data de publicação no Diário Oficial da União do ato que decretar a liquidação extrajudicial do Administrador, o
BACEN nomeará uma nova instituição para processar a liquidação do Fundo, ficando a instituição liquidante
obrigada a arcar com os custos de remuneração do Administrador assim nomeado.
Nos casos acima descritos, bem como na sujeição ao regime de liquidação judicial ou extrajudicial, a ata da
Assembleia Geral de Cotistas que eleger novo administrador, devidamente aprovada e registrada na CVM, constitui
documento hábil para averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, da sucessão da propriedade fiduciária dos
bens imóveis integrantes do patrimônio do Fundo.
A sucessão da propriedade fiduciária de bem imóvel integrante de patrimônio do Fundo não constitui transferência
de propriedade.
Caso o Administrador renuncie às suas funções ou entre em processo de liquidação judicial ou extrajudicial,
correrão por sua conta os emolumentos e demais despesas relativas à transferência, ao seu sucessor, da
propriedade fiduciária dos bens imóveis e direitos integrantes do patrimônio do Fundo.
Restrições às operações do Fundo
É vedado ao Administrador, no exercício de suas atribuições e utilizando recursos ou ativos do Fundo:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

(xi)
(xii)
(xiii)

adquirir imóveis sem prévia avaliação da empresa de consultoria contratada para esse fim e sem a
competente aprovação da Assembleia Geral de Cotistas;
receber depósito em sua conta corrente;
conceder empréstimos, adiantar rendas futuras ou abrir créditos aos Cotistas sob qualquer modalidade;
contrair ou efetuar empréstimos de qualquer natureza;
prestar fiança, aval, bem como aceitar ou coobrigar-se sob qualquer forma nas operações praticadas pelo
Fundo;
aplicar no exterior os recursos captados no país;
aplicar recursos na aquisição de Cotas;
vender a prestação as Cotas, admitida a divisão da 8ª Emissão em séries e integralização via chamada de
capital;
prometer rendimentos predeterminados aos Cotistas;
realizar operações do Fundo, quando caracterizada situação de conflito de interesses entre o Fundo e o
Administrador e/ou o Consultor Imobiliário, se houver, ou entre o Fundo e o empreendedor, ressalvado o
disposto no Artigo 48 do Regulamento;
constituir ônus reais sobre os imóveis integrantes do patrimônio do fundo;
realizar operações com ativos financeiros ou modalidades operacionais não previstas na Instrução CVM nº
472;
realizar operações com ações e outros valores mobiliários fora de mercados organizados autorizados pela
CVM, ressalvadas as hipóteses de distribuições públicas, de exercício de direito de preferência e de
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(xiv)

(xv)

conversão de debêntures em ações, de exercício de bônus de subscrição e nos casos em que a CVM tenha
concedido prévia e expressa autorização;
realizar operações com derivativos, exceto quando tais operações forem realizadas exclusivamente para
fins de proteção patrimonial e desde que a exposição seja sempre, no máximo, o valor do patrimônio
líquido do Fundo; e
praticar qualquer ato de liberalidade.

A vedação prevista no item (xi) acima não impede a aquisição, pelo Administrador, de imóveis sobre os quais
tenham sido constituídos ônus reais anteriormente ao seu ingresso no patrimônio do Fundo.
O Fundo poderá emprestar seus títulos e valores mobiliários, desde que tais operações de empréstimo sejam
cursadas exclusivamente através de serviço autorizado pelo BACEN ou pela CVM ou usá-los para prestar garantias
de operações próprias.
Responsabilidade
O Administrador, dentre as atribuições que lhe são conferidas nos termos do Regulamento e da Instrução CVM nº
472, no limite de suas responsabilidades, será responsável por quaisquer danos causados ao patrimônio do Fundo
decorrentes de: (a) atos que configurem má gestão ou gestão temerária do Fundo; e (b) atos de qualquer natureza
que configurem violação da lei, da Instrução CVM nº 472, do Regulamento, da deliberação dos representantes dos
Cotistas, ou ainda, de determinação da Assembleia Geral de Cotistas.
O Administrador não será responsabilizado nos casos de força maior, assim entendidas as contingências que possam
causar redução do patrimônio do Fundo ou de qualquer outra forma, prejudicar o investimento dos Cotistas e que
estejam além de seu controle, tornando impossível o cumprimento das obrigações contratuais por eles assumidas,
tais como atos governamentais, moratórios, greves, locautes e outros similares.
O Administrador, o Gestor, o Consultor Imobiliário, seus administradores, empregados e prepostos, salvo nas
hipóteses previstas no Artigo 25 do Regulamento, não serão responsáveis por eventuais reclamações de terceiros
decorrentes de atos relativos à gestão do Fundo (entendendo-se que tal atuação se verifica sempre no interesse do
Fundo), devendo o Fundo ressarcir imediatamente o valor de tais reclamações e de todas as despesas legais
razoáveis incorridas pelo Administrador, seus administradores, empregados ou prepostos, relacionados com a
defesa em tais processos.
A obrigação de ressarcimento imediato acima prevista abrangerá qualquer responsabilidade de ordem comercial
e/ou tributária e/ou de outra natureza, bem como de multas, juros de mora, custas e honorários advocatícios que
possam decorrer de qualquer processo. O disposto acima prevalecerá até a execução de decisão judicial definitiva.
A obrigação de ressarcimento imediato prevista acima está condicionada a que o Administrador, seus
administradores, empregados ou prepostos notifiquem o Fundo e os representantes dos Cotistas acerca de
qualquer reclamação e tomem as providências a ela relacionadas, de acordo com o que o Fundo, através dos
representantes dos Cotistas ou de deliberação de Assembleia Geral de Cotistas, venha razoavelmente requerer,
ficando o Administrador desde logo autorizado a constituir "ad referendum", a previsão necessária e suficiente para
o Fundo cumprir essa obrigação.
A obrigação de ressarcimento imediato prevista acima, no caso do Administrador, seus administradores,
empregados ou prepostos pretenderem firmar acordo judicial ou extrajudicial, dependerá de prévia anuência da
Assembleia Geral de Cotistas.
Escrituração das Cotas
Para prestação dos serviços de escrituração das cotas do Fundo, o Fundo contratou o Itaú Corretora de Valores S.A.
Demonstrações Financeiras e Auditoria
O Fundo tem escrituração contábil própria, destacada daquela relativa ao Administrador, encerrando o seu
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exercício social em 31 de dezembro de cada ano.
As demonstrações financeiras do Fundo são auditadas anualmente pelos Auditores Independentes, empresa de
auditoria independente devidamente credenciada pela CVM.
Os trabalhos de auditoria compreendem, além do exame da exatidão contábil e conferência dos valores
integrantes do ativo e passivo do Fundo, a verificação do cumprimento das disposições legais e regulamentares por
parte do Administrador.
O Administrador deverá elaborar as demonstrações financeiras do Fundo, observado o acima disposto, e o relatório
semestral de acompanhamento das atividades do Fundo, contemplando:
(i)
(ii)
(iii)

descrição dos negócios realizados no semestre, especificando os objetivos, montantes dos investimentos,
receitas auferidas e origem dos recursos investidos, bem como a rentabilidade apurada no período;
programa de investimentos para o semestre seguinte;
informações, baseadas em premissas e fundamentos devidamente explicitados, sobre:
a.
b.
c.

(iv)
(v)
(vi)
(vii)

a conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se concentrarem as
operações do Fundo, relativas ao semestre findo;
as perspectivas da administração para o semestre seguinte; e
o valor de mercado dos bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, incluindo o
percentual médio de valorização ou desvalorização apurado no período, com base em análise
técnica especialmente realizada para esse fim, em observância dos critérios de orientação
usualmente praticados para avaliação dos bens integrantes do patrimônio do Fundo.

relação das obrigações contraídas no período;
a rentabilidade nos últimos 4 (quatro) semestres;
valor patrimonial da cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4 (quatro) semestres calendário; e
a relação dos encargos debitados ao Fundo em cada um dos 2 (dois) últimos exercícios, especificando
valor e percentual em relação ao patrimônio líquido médio semestral em cada exercício.

O Fundo estará sujeito às normas de escrituração, elaboração, remessa e publicidade de demonstrações
financeiras editadas pela CVM.
Objetivo de investimento e Política de Investimento
O objetivo do Fundo é o desenvolvimento e a comercialização de empreendimentos imobiliários, através da
aquisição de bens imóveis destinados à revenda ou a incorporações imobiliárias, para posterior alienação, locação
ou arrendamento, com o propósito de proporcionar aos Cotistas a rentabilidade decorrente da valorização de suas
cotas e do recebimento da distribuição de rendimentos, em consonância com a política de investimento do Fundo
prevista no Regulamento.
Observado o limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio do Fundo, as disponibilidades financeiras do
Fundo poderão ainda ser aplicadas obedecendo aos critérios de liquidez, segurança e rentabilidade, em títulos de
renda fixa, públicos ou privados, para atender às necessidades de liquidez do Fundo. Todas as disponibilidades
financeiras do Fundo são aplicadas tendo por objeto principal o ganho de capital.
Atualmente, o Fundo é proprietário de 98,37% (noventa e oito virgula trinta e sete por cento) Grand Plaza
Shopping, ressalvado o processo de registro mencionado na Seção “Descrição dos Imóveis” abaixo.
O objeto do Fundo e sua Política de Investimento não poderão ser alterados sem prévia deliberação da Assembléia
Geral de Cotistas, a ser tomada de acordo com o quorum estabelecido no Regulamento
Direitos e características das Cotas
O patrimônio do Fundo será formado pelas Cotas, de uma ou mais classes, as quais terão as características, os
54
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

direitos e as condições de emissão, distribuição, subscrição, integralização, remuneração, amortização e
liquidação descritos no Regulamento e neste Prospecto.
As Cotas da 8ª Emissão serão objeto de oferta pública de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 400.
As Cotas da 8ª Emissão deverão ser distribuídas pelo preço e no prazo estabelecido no Regulamento e neste
Prospecto, observado o disposto na Instrução CVM nº 472 e na Instrução CVM nº 400.
Os Cotistas terão direito de preferência, por prazo não inferior a 30(trinta) dias, para subscrição de novas Cotas,
na proporção do número de Cotas de que forem possuidores, contando-se o prazo de preferência o primeiro dia
útil da data de publicação do respectivo aviso aos Cotistas, comunicando a deliberação de emissão e as condições
de subscrição.
Compete exclusivamente ao Administrador propor à Assembleia Geral de Cotistas, fundamentando sua proposta no
laudo de avaliação e pela aprovação da Assembleia Geral de Cotistas baseado na empresa de consultoria
contratada, com exceção dos casos previstos no Parágrafo Segundo do Artigo 2º do Regulamento.
As Cotas correspondem a frações ideais de seu patrimônio e possuem a forma nominativa e escritural, sendo
representadas pelo extrato de contas de depósito, mantidas no Escriturador.
A qualidade de Cotista comprova-se pelo registro de Cotistas ou pelo extrato de contas de depósito, aplicando-se à
transferência de titularidade, no que couber, as regras de transferência de valores mobiliários previstas na Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
Os extratos de contas de depósito comprovam a propriedade do número inteiro de Cotas pertencentes ao Cotista,
conforme os registros do Fundo. As Cotas, independentemente da emissão, série ou classe, conferem a seus
titulares iguais direitos patrimoniais e políticos.
A cada Cota corresponderá um voto nas Assembleia Geral de Cotistas, cujas decisões são tomadas pela maioria das
Cotas que ali estiverem representadas, exceto nos casos específicos em que se exija quorum diverso de
deliberação, observando-se, ainda, as hipóteses de conflito de interesses.
Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas: (a) o Administrador ou gestor da carteira do Fundo; (b) os
sócios, diretores e funcionários do Administrador ou gestor da carteira do Fundo; (c) empresas ligadas ao
Administrador ou ao gestor da carteira do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; e (d) os prestadores de
serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários.
Não se aplica o disposto no parágrafo acima quando: (i) os únicos Cotistas do Fundo forem as pessoas mencionadas
nos itens (a) a (d) acima; ou (ii) houver aquiescência expressa da maioria dos demais Cotistas, manifestada na
própria Assembleia Geral de Cotistas, ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à
Assembleia Geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto.
As Cotas não têm prioridade nos pagamentos de amortização e/ou resgate entre si, não havendo qualquer tipo de
preferência, prioridade ou subordinação entre os Cotistas.
O valor patrimonial da Cota será calculado mensalmente, dividindo-se o valor do patrimônio líquido do Fundo,
apurado conforme o disposto na Instrução CVM nº 206, pela quantidade de Cotas emitidas, e divulgado ao mercado
e aos Cotistas na forma prevista no Parágrafo Primeiro do Artigo 27 do Regulamento.
DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 2º, DA LEI Nº 8.668/93 E NO ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO CVM Nº 472,
AS COTAS NÃO SERÃO RESGATÁVEIS.
As Cotas integralizadas serão registradas para colocação no mercado primário e para negociação no mercado
secundário, no mercado de bolsa administrado pela BM&FBOVESPA, sendo a sua negociação realizada junto à
BM&FBOVESPA, que também realizará sua custódia.
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O Administrador poderá determinar a suspensão dos serviços de transferência de Cotas nos períodos que
antecederem as datas fixadas para a distribuição de resultados, amortização parcial das Cotas ou para a realização
de Assembleia Geral de Cotistas, vedada a suspensão desses serviços por prazo superior, em cada caso, a 10 (dez)
dias consecutivos e, durante o ano, a 90 (noventa) dias.
A suspensão dos serviços de transferência deverá ser comunicada ao mercado e aos Cotistas mediante publicação
em jornal utilizado para divulgação das informações do Fundo.
Características das Cotas da 8ª Emissão
A 8ª Emissão conta com as seguintes características:
a)

Data de deliberação da aprovação da 8ª Emissão: 08 de dezembro de 2010.

b)

Quantidade de Cotas: 13.103.448 (treze milhões cento e tres mil, quatrocentas e quarenta e oito)

c)

Classe(s) de Cotas: classe única.

d)

Quantidade de Séries: 1 (uma) única série.

e)

Valor Nominal Unitário inicial das Cotas: As Cotas da 8ª Emissão terão o preço mínimo de R$ 8,34 (oito
reais e trinta e quatro centavos) por Cota, observado que no caso de subscrição por parte dos atuais
cotistas do Fundo na Data Base, em que o Preço por Cota será de R$ 7,25 (sete reais e vinte e cinco
centavos). O Preço por Cota foi definido pelo Administrador com base na média do valor de negociação
das Cotas de emissão do Fundo em mercado de bolsa no período de 4 (quatro) meses de negociação das
cotas, compreendido entre 01 de julho de 2010 e 31 de outubro de 2010, tendo sido aplicado um deságio
de 13% (treze por cento) em relação ao Preço por Cota do valor apurado no mercado, o qual foi concedido
exclusivamente aos Cotistas que exercerem o seu Direito de Preferência de Subscrição na data de
realização da Oferta. O deságio tem como objetivo proporcionar aos investidores atuais do Fundo a
manutenção do percentual de Cotas por eles detidos antes da Oferta, com relação ao total das Cotas
emitidas pelo Fundo, sem diluição para o investidor atual do Fundo. O Preço por Cota nos Leilões será de,
no mínimo, R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos), podendo ser aumentado conforme demanda
verificada no Leilão.

f)

Valor total da 8ª Emissão, na data de emissão: Até R$ 109.282.756,32 (cento e nove milhões duzentos e
oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), considerando a subscrição
e integralização da totalidade das Cotas pelo preço de R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos) por
Cota.

g)

Valor mínimo a ser subscrito no âmbito da Emissão:
não há

h)

Regime de distribuição: As Cotas da 8ª Emissão serão distribuídas publicamente pelo Coordenador Líder,
integrante do sistema nacional de distribuição de valores mobiliários, legalmente habilitado a prestar o
serviço de distribuição de valores mobiliários, podendo contratar terceiros devidamente habilitados para
distribuir cotas, nos termos da Instrução CVM nº 400, sob o regime de melhores esforços de colocação.

i)

Prazo de distribuição: até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data da publicação do Anúncio
de Início ou até a data da publicação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro.

j)

Intermediário Líder da distribuição: o Administrador.

k)

Prazo de integralização: A integralização e liquidação das Cotas que forem objeto de exercício do Direito
de Preferência de Subscrição, tanto aquelas subscritas na 1ª Etapa como na 2ª Etapa, será realizada, em
moeda corrente nacional: (i) à vista; ou, a critério de cada Cotista, (ii) mediante procedimento de
chamada de capital em 03 (três) parcelas semestrais, nos termos do respectivo Boletim de Subscrição.
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Caso o Cotista opte por realizar a integralização de suas Cotas mediante o processo de chamada de
capital, tal procedimento ocorrerá da seguinte forma: (i) no ato da subscrição, o Cotista deverá efetuar o
pagamento da primeira integralização, qual seja, a 1ª parcela equivalente a 1/3 (um terço) das Cotas
subscritas; (ii) decorridos 6 (seis) meses e após o encerramento do Prazo de Distribuição, o Administrador
publicará o comunicado ao mercado da segunda integralização, no jornal de grande circulação utilizado
para divulgação de informações sobre o Fundo, a fim de que os investidores que optaram pelo
procedimento de chamada de capital efetuem o pagamento da Segunda Integralização, equivalente a 1/3
(um terço) de tais Cotas subscritas, até a Data de Liquidação. As Cotas ainda não integralizadas não farão
jus ao recebimento de rendimentos, bem como não poderão ser negociadas no mercado secundário, e
serão canceladas após 90 (noventa) dias contados do prazo da respectiva mora; (iii) o Administrador
procederá à chamada referente à terceira integralização, conforme o procedimento descrito no item (ii)
acima, no prazo de 6 (seis) meses contados da data da segunda integralização, sendo que os Cotistas
deverão efetuar a respectiva integralização até o 5º (quinto) Dia Útil posterior à publicação do
comunicado da terceira integralização; e (iv) a quantidade de Cotas a serem integralizadas nos termos
acima descritos deverá representar sempre um número inteiro, não sendo permitida a integralização de
Cotas representadas por números fracionados. Eventuais arredondamentos serão realizados pela exclusão
da fração (arredondamento para baixo), realizando-se o ajuste na terceira integralização. Os subscritores
das Cotas Remanescentes deverão obrigatoriamente realizar integralização das Cotas Remanescentes
subscritas mediante pagamento à vista, sendo que a liquidação de cada Leilão será efetuada à vista, no
Dia Útil imediatamente subsequente à data do respectivo Leilão, e será processada de acordo com as
normas da Central Depositária BM&FBOVESPA, pelo módulo de liquidação bruta, no qual referida Central
Depositária BM&FBOVESPA coordena o processo de entrega contra pagamento sem assumir a posição de
contraparte central garantidora.
l)

Preço de integralização: Observadas as condições previstas no Contrato de Distribuição, as Instituições
Contratadas realizarão a distribuição pública de até 13.103.448 (treze milhões cento e tres mil,
quatrocentas e quarenta e oito) Cotas, ao preço mínimo de R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos)
por Cota, observado que no caso de subscrição por parte dos atuais cotistas do Fundo na Data Base, em
que o Preço por Cota será de R$ 7,25 (sete reais e vinte e cinco centavos). O Preço por Cota foi definido
pelo Administrador com base na média do valor de negociação das Cotas de emissão do Fundo em
mercado de bolsa no período de 4 (quatro) meses, compreendido entre 01 de julho de 2010 e 31 de
outubro de 2010, tendo sido aplicado um deságio de 13% (treze por cento) em relação ao Preço por Cota
do valor apurado no mercado, o qual foi concedido exclusivamente aos Cotistas que exercerem o seu
Direito de Preferência de Subscrição na data de realização da Oferta. O deságio tem como objetivo
proporcionar aos investidores atuais do Fundo a manutenção do percentual de Cotas por eles detidos
antes da Oferta, com relação ao total das Cotas emitidas pelo Fundo, sem diluição para o investidor atual
do Fundo. Exceto pelo desconto acima previsto, não será concedido qualquer tipo de desconto pelas
Instituições Contratadas aos investidores interessados em adquirir as Cotas. Durante todo o Prazo de
Distribuição, o preço de integralização das Cotas será o correspondente no mínimo ao Preço por Cota. O
Preço por Cota nos Leilões será de, no mínimo, R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos), podendo
ser aumentado conforme demanda verificada no Leilão.

m)

Forma de integralização das Cotas: As Cotas deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional, por
meio de Transferência Eletrônica Disponível - TED ou qualquer outro mecanismo de transferência de
recursos autorizados pelo BACEN para a conta corrente de titularidade do Fundo, conforme especificado
no respectivo Boletim de Subscrição. Somente após integralizadas as Cotas objeto da Oferta darão aos
seus titulares direito aos rendimentos a partir do mês calendário subsequente à respectiva Data de
Liquidação.

n)

Taxa de Ingresso: Não há.

Assembleia Geral de Cotistas
Nos termos do Regulamento do Fundo, compete privativamente à Assembleia Geral de Cotistas:
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(i)

examinar, anualmente, as contas relativas ao Fundo e deliberar sobre as demonstrações financeiras
apresentadas pelo Administrador e sobre a distribuição dos resultados líquidos auferidos no respectivo
exercício;

(ii)

alterar o Regulamento, ressalvado o Artigo 36, Parágrafo Segundo, do Regulamento;

(iii)

destituir o Administrador e/ou eleger seu substituto;

(iv)

autorizar a emissão de novas Cotas, observado o artigo 7º do Regulamento;

(v)

eleger e destituir o(s) representante(s) dos Cotistas;

(vi)

determinar ao Administrador a adoção de medidas específicas de política de investimentos que não
importem em alteração do Regulamento, ouvidas previamente a empresa de consultoria contratada e o(s)
representante(s) dos Cotistas;

(vii)

deliberar sobre a fusão, incorporação, cisão, transformação, dissolução e liquidação do Fundo, quando não
prevista no Regulamento;

(viii)

apreciar o laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de cotas ou adquiridos pelo
Fundo;

(ix)

deliberar sobre o aumento das despesas e encargos do Fundo; e

(x)

deliberar sobre situações de conflito de interesse.

A Assembleia Geral de Cotistas reunir-se-á ordinariamente dentro do período dos 4 (quatro) primeiros meses de cada
ano calendário, para examinar, discutir e votar as demonstrações referentes ao exercício findo.
O Regulamento poderá ser alterado, independentemente de deliberação por Assembleia Geral de Cotistas ou de
consulta aos Cotistas, sempre que tal alteração decorra, exclusivamente, da necessidade de atender exigências legais
ou regulamentares, devendo ser providenciada, no prazo de 30 (trinta) dias, a indispensável comunicação aos
Cotistas.
Compete ao Administrador convocar a Assembleia Geral de Cotistas.
A Assembléia Geral será convocada, a qualquer tempo, pelo Administrador, podendo também ser convocada por
Cotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas, ou pelo representante dos Cotistas,
observado o disposto no Regulamento.
A convocação da Assembléia Geral será feita por meio de correspondência e/ou correio eletrônico encaminhada a
cada Cotista, com 10 (dez) dias de antecedência, no mínimo, da data de realização. A convocação deverá enumerar,
expressamente, na ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de
assuntos gerais haja matérias que dependam de deliberação da Assembléia Geral. Da convocação constarão,
obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a Assembleia, bem como a ordem do dia.
O aviso de convocação deve indicar o local onde o Cotista pode examinar os documentos pertinentes à proposta a ser
submetida à apreciação da Assembleia Geral de Cotistas.
A presença da totalidade de Cotistas supre a falta de convocação.
As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas serão registradas em ata lavrada em livro próprio.
As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas, independentemente de convocação, mediante
processo de consulta, formalizada por carta, correio eletrônico ou telegrama dirigido pelo Administrador aos Cotistas,
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para resposta no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários
ao exercício de voto.
A Assembléia Geral será instalada com a presença de qualquer número de Cotistas.
As deliberações da Assembléia Geral regularmente convocada e instalada ou através de consulta, serão tomadas por
maioria de votos dos Cotistas presentes, não se computando os votos em branco, ressalvadas as hipóteses de
“quorum” qualificado previstas no Regulamento.
Dependerão da aprovação de Cotistas que representem a maioria absoluta das Cotas emitidas, as deliberações
referentes às matérias previstas nos itens (ii), (iii), (iv), (vii) e (viii) e (ix) acima.
Somente poderão votar na Assembleia Geral os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da
Assembleia Geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1
(um) ano.
Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, observado o disposto no
Regulamento.
O pedido de procuração, encaminhado pelo Administrador mediante correspondência ou anúncio publicado, deverá
satisfazer aos seguintes requisitos:
(i)
(ii)
(iii)

conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido;
facultar que o Cotista exerça o voto contrário à proposta, por meio da mesma procuração; e
ser dirigido a todos os Cotistas.

É facultado a qualquer Cotista que detenha 0,5% (meio por cento) ou mais do total de Cotas emitidas solicitar relação
de nome e endereços, físicos e eletrônicos, dos demais Cotistas do Fundo para remeter pedido de procuração, desde
que sejam obedecidos os requisitos do item (i).
O Administrador do Fundo que receber tal solicitação pode:
(i)
(ii)

entregar a lista de nomes e endereços dos Cotistas ao Cotista solicitante, em até 2 (dois) Dias Úteis da
solicitação; ou
mandar, em nome do Cotista solicitante, o pedido de procuração, conforme conteúdo e nos termos
determinados pelo Cotista solicitante, em até 5 (cinco) Dias Úteis da solicitação.

O Cotista que utilizar a faculdade prevista acima deverá informar o Administrador do Fundo do teor de sua proposta.
O Administrador do Fundo pode cobrar do Cotista que solicitar a lista acima mencionada.
Os custos incorridos com o envio do pedido de procuração pelo Administrador do Fundo, em nome de Cotistas, nos
termos do item (ii) acima, serão arcados pelo Administrador do Fundo.
Representante dos Cotistas
A Assembleia Geral dos Cotistas pode nomear um ou mais representantes para exercer as funções de fiscalização dos
empreendimentos ou investimentos do Fundo, em defesa dos direitos e interesses dos Cotistas.
Somente pode exercer as funções de representante dos Cotistas, pessoa natural ou jurídica, que atenda aos seguintes
requisitos:
(i)
(ii)

ser Cotista, ou profissional especialmente contratado para zelar pelos interesses do Cotista;
não exercer cargo ou função no Administrador ou no controlador do Administrador, em sociedades por ele
diretamente controladas e em coligadas ou outras sociedades sob controle comum, ou prestar-lhes
assessoria de qualquer natureza; e
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(iii)

não exercer cargo ou função na sociedade empreendedora do empreendimento imobiliário que constitua
objeto do Fundo, ou prestar-lhe assessoria de qualquer natureza.

Liquidação do Fundo
O Fundo terá prazo de duração indeterminado. Sua dissolução e liquidação dar-se-á exclusivamente por meio de
Assembleia Geral de Cotistas, por deliberação da maioria absoluta das Cotas emitidas.
No caso de dissolução ou liquidação, o valor do patrimônio do Fundo será partilhado entre os Cotistas, após sua
alienação, na proporção de suas Cotas, após o pagamento de todas as dívidas e despesas inerentes ao Fundo.
O Fundo poderá amortizar parcialmente as suas Cotas.
Nas hipóteses de liquidação do Fundo, o Auditor Independente deverá emitir parecer sobre a demonstração da
movimentação do patrimônio líquido, compreendendo o período entre a data das últimas demonstrações
financeiras auditadas e a data da efetiva liquidação do Fundo.
Deverá constar das notas explicativas às demonstrações financeiras do Fundo análise quanto a terem os valores dos
resgates sido ou não efetuados em condições equitativas e de acordo com a regulamentação pertinente, bem como
quanto à existência ou não de débitos, créditos, ativos ou passivos não contabilizados.
Após a partilha acima mencionada, os Cotistas passarão a ser os únicos responsáveis pelos processos judiciais e
administrativos do Fundo, eximindo o Administrador e quaisquer outros prestadores de serviço do Fundo de
qualquer responsabilidade ou ônus, exceto em caso de comprovado dolo ou culpa do Administrador.
Nas hipóteses de liquidação ou dissolução do Fundo, renúncia ou substituição do Administrador, os Cotistas se
comprometem a providenciar imediatamente a respectiva substituição processual nos eventuais processos judiciais
e administrativos de que o Fundo seja parte, de forma a excluir o Administrador do respectivo processo.
Os valores provisionados em relação aos processos judiciais ou administrativos de que o Fundo é parte não serão
objeto de partilha por ocasião da liquidação ou dissolução prevista no Parágrafo Primeiro do Artigo 50 do
Regulamento, até que a substituição processual nos respectivos processos judiciais ou administrativos seja
efetivada, deixando o Administrador de figurar como parte dos processos.
O Administrador, em nenhuma hipótese, após a partilha, substituição ou renúncia, será responsável por qualquer
depreciação dos ativos do Fundo, ou por eventuais prejuízos verificados no processo de liquidação do Fundo,
exceto em caso de comprovado dolo ou culpa.
Após a partilha do ativo, o Administrador deverá promover o cancelamento do registro do Fundo, mediante o
encaminhamento à CVM, no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte documentação:
(i)
(ii)
(iii)

o termo de encerramento firmado pelo Administrador em caso de pagamento integral aos Cotistas, ou a
ata da Assembleia Geral de Cotistas que tenha deliberado a liquidação do Fundo, quando for o caso;
a demonstração de movimentação de patrimônio do Fundo, acompanhada do parecer do auditor
independente; e
o comprovante do protocolo do pedido de baixa de registro no CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica.

Política de divulgação de informações relativas ao Fundo
O Administrador deve prestar as seguintes informações periódicas sobre o Fundo:
(i)

Mensalmente, até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês:
a)

o valor do patrimônio do Fundo, o valor patrimonial da Cota e a rentabilidade auferida no
período; e
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b)

o valor dos investimentos do Fundo, incluindo a discriminação dos bens e direitos integrantes de
seu patrimônio.

(ii)

Trimestralmente, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada trimestre, informações sobre o
andamento das obras e sobre o valor total dos investimentos já realizados, até a conclusão e entrega da
construção;

(iii)

Até 60 (sessenta) dias após o encerramento de cada semestre, relação das demandas judiciais ou
extrajudiciais propostas na defesa dos direitos dos Cotistas ou desses contra o Administrador, indicando a
data de início e a da solução final, se houver;

(iv)

Até 60 (sessenta) dias após o encerramento do primeiro semestre o relatório do Administrador, elaborado
de acordo com o disposto no Parágrafo 2º do Artigo 39, da Instrução CVM nº 472 e com o item (a) abaixo e
o balancete semestral;
a)

o relatório do Administrador deverá conter, no mínimo:
1)

descrição dos negócios realizados no semestre, especificando, em relação a cada um, os
objetivos, os montantes dos investimentos feitos, as receitas auferidas, a origem dos
recursos investidos, bem como a rentabilidade apurada no período;

2)

programa de investimentos para o semestre seguinte;

3)

informações, baseadas em premissas e fundamentos devidamente explicitados, sobre:
i)

a conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se
concentram as operações do Fundo, relativas ao semestre findo;

ii) as perspectivas da administração para o semestre seguinte;
iii) o valor de mercado dos bens e direitos integrantes do Fundo, incluindo o
percentual médio de valorização ou desvalorização apurado no período,
com base em análise técnica especialmente realizada para esse fim, em
observância aos critérios de orientação usualmente praticados para
avaliação dos bens imóveis integrantes do patrimônio do Fundo, critérios
estes que deverão estar devidamente indicados no relatório;
4)

relação das obrigações contraídas no período;

5)

a rentabilidade dos últimos 4 (quatro) semestres calendário;

6)

o valor patrimonial da Cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4 (quatro) semestres
calendário;

7)

relação dos encargos debitados ao Fundo em cada um dos 2 (dois) últimos exercícios,
especificando valor e percentual em relação ao patrimônio líquido médio semestral
em cada exercício.

(v)

Anualmente, até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício, as demonstrações financeiras, o
relatório do Administrador, elaborado de acordo com o disposto no Parágrafo 2º do Artigo 39, da Instrução
CVM nº 472 e no item (a) do inciso IV acima e o parecer do Auditor Independente;

(vi)

Até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral Ordinária;

(vii)

Até 8 (oito) dias após a data de sua realização, resumo das decisões tomadas pela Assembleia Geral;
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(viii)

Semestralmente, no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do encerramento do semestre, o extrato da
conta de depósito acompanhado do valor do patrimônio do Fundo no início e no fim do período, o valor
patrimonial da Cota, e a rentabilidade apurada no período, bem como de saldo e valor das Cotas no início
e no final do período e a movimentação ocorrida no mesmo intervalo, se for o caso;

(ix)

Anualmente, até 30 de março de cada ano, informações sobre a quantidade de Cotas de sua titularidade e
respectivo valor patrimonial, bem como o comprovante para efeitos de declaração de IR; e

(x)

Divulgar, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante relativo ao Fundo ou às suas operações,
de modo a garantir aos Cotistas e demais investidores, acesso a informações que possam, direta ou
indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou alienar Cotas.

Ainda, nos termos do Artigo 15, inciso XXII, da Instrução CVM nº 472/08, o Administrador compromete-se a
informar, mediante a publicação de fato relevante, qualquer evento que acarrete a alteração no tratamento
tributário aplicável ao Fundo e/ou aos seus Cotistas, incluindo, mas não se limitando, as seguintes hipóteses: (i)
caso a quantidade de Cotistas se torne inferior a 50 (cinquenta); e (ii) caso as Cotas deixem de ser negociadas em
mercado de bolsa ou de balcão organizado.
Forma de divulgação de informações
As informações relativas ao Fundo serão divulgadas em jornal de grande circulação, devendo qualquer alteração
ser precedida de aviso aos Cotistas publicado nesse jornal.
O Administrador deverá manter sempre disponível em sua página na rede mundial de computadores o
Regulamento, em sua versão vigente e atualizada.
Os documentos ou informações referidos acima estarão disponíveis nos endereços físicos e eletrônicos do
Administrador: na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar,
CEP 04551-065, e http://www.riobravo.com.br, respectivamente.
O Administrador deverá, ainda, simultaneamente à divulgação das informações referida no parágrafo anterior,
enviar as seguintes informações ao mercado organizado em que as Cotas do Fundo sejam admitidas à negociação,
bem como à CVM, através do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de
computadores:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

edital de convocação e outros documentos relativos a Assembleias Gerais Extraordinárias, no mesmo dia
de sua convocação;
até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral Extraordinária;
prospecto, material publicitário e anúncios de início e de encerramento de oferta pública de distribuição
de Cotas, nos prazos estabelecidos na Instrução CVM nº 400; e
fatos relevantes.

O Administrador do Fundo deverá empregar no exercício de suas funções o cuidado que toda entidade profissional
ativa e proba costuma empregar na administração de seus próprios negócios, devendo, exercer suas atividades
com boa fé, transparência, diligência e lealdade em relação ao Fundo e aos Cotistas.
Atendimento aos Potenciais Investidores e Cotistas
Para solicitar maiores informações sobre o Fundo, os Cotistas poderão entrar em contato com as instituições abaixo
indicadas.
Durante a Oferta:
Coordenador Líder
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
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Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia
CEP 04551-065, São Paulo, SP.
At.: Fabio Ohara
Website: www.riobravo.com.br
Tel.: (11) 2107-6600
Fax.: (11) 2107-6699
Correio Eletrônico: institucional@riobravo.com.br
Após o encerramento da Oferta:
Administrador
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia
CEP 04551-065, São Paulo, SP.
At.: Anita Spichler Scal/Natalia Valverde
Website: www.riobravo.com.br
Tel.: (11) 2107-6600
Fax.: (11) 2107-6699
Correio Eletrônico: fundosimobiliarios@riobravo.com.br
Ouvidoria
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia
CEP 04551-065, São Paulo, SP.
At.: Cláudio de Araújo Ferreira
Website: www.riobravo.com.br
Tel.: 0800 722 9910
Taxas e encargos do Fundo
Nos termos do Regulamento, constituem encargos do Fundo:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

(ix)

(x)
(xi)

A Taxa de Administração;
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas que recaiam ou venham a
recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo;
Gastos com correspondência e outros expedientes de interesse do Fundo, inclusive comunicações aos
Cotistas previstas no Regulamento ou na Instrução CVM nº 472;
Gastos da distribuição pública de Cotas, bem como com seu registro para negociação em mercado
organizado de valores mobiliários;
Honorários e despesas do auditor independente encarregado da auditoria das demonstrações financeiras
do Fundo;
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do Fundo, incluindo despesas relativas à compra,
venda, locação ou arrendamento dos imóveis que componham seu patrimônio;
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do Fundo,
judicial ou extrajudicialmente, inclusive o valor de condenação que lhe seja eventualmente imposta;
Honorários e despesas relacionadas às atividades de consultoria especializada, envolvendo a análise,
seleção e avaliação de empreendimentos imobiliários e demais ativos para integrarem a carteira do
Fundo; e empresa especializada para administrar as locações ou arrendamentos de empreendimentos
integrantes do seu patrimônio, a exploração do direito de superfície e a comercialização dos respectivos
imóveis;
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do Fundo, bem como a parcela de
prejuízos não coberta por apólices de seguro, desde que não decorra diretamente de culpa ou dolo do
Administrador no exercício de suas funções;
Gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do Fundo e
realização de Assembleia Geral de Cotistas;
Taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários do Fundo;
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(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)

Taxa de escrituração
Taxa de contabilidade
Gastos decorrentes de avaliações patrimoniais que sejam obrigatórias, nos termos da Instrução CVM nº
472;
Gastos necessários à manutenção, conservação e reparos de imóveis integrantes do patrimônio do Fundo,
desde que expressamente previstas no Regulamento ou autorizadas pela Assembleia Geral de Cotistas; e
Taxas de ingresso e saída dos fundos de que o Fundo seja cotista.

Quaisquer despesas não expressamente previstas na Instrução CVM nº 472 como encargos do Fundo devem correr
por conta do Administrador, notadamente a remuneração do Gestor e do Consultor Imobiliário.
O pagamento das despesas mencionadas acima poderá ser efetuado diretamente pelo Fundo à pessoa contratada,
desde que os correspondentes valores sejam computados para efeito da taxa de administração cobrada pelo
Administrador.
O Fundo não cobrará dos Cotistas taxas de performance ou de saída.
Na presente emissão não será cobrada taxa de ingresso.
Política de distribuição e de retenção de resultados
Caberá aos Cotistas, por ocasião da Assembleia Geral de Cotistas anual que examinar as contas e as demonstrações
financeiras relativas ao Fundo, deliberar sobre a distribuição dos resultados líquidos auferidos no respectivo
exercício, apurados em conformidade com o disposto na Instrução CVM nº 206.
A parcela do resultado líquido apurado, ainda não realizada financeiramente pelo Fundo, será registrada em conta
de “Reserva de Resultado a Distribuir”, até que seja financeiramente realizada e distribuída.
Para fins de apuração de resultados, o Fundo manterá registro contábil das aquisições, incorporações imobiliárias e
comercializações efetuadas.
A distribuição de resultados aos Cotistas será realizada mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês seguinte ao
mês nos quais os resultados forem realizados financeiramente.
Propriedade fiduciária
Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo serão adquiridos pelo Administrador em caráter fiduciário,
por conta e em benefício do Fundo e de seus Cotistas, cabendo-lhe administrar e dispor desses bens ou direitos
com o fim exclusivo de realizar o objeto e a política de investimentos do Fundo, obedecidas as decisões tomadas
pelo representante dos Cotistas ou empresa de consultoria contratada, quando for o caso.
Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, bem como seus frutos e rendimentos, não se comunicam
com o patrimônio do Administrador, constituindo patrimônio separado, devendo-se observar, quanto a esses bens e
direitos, as seguintes restrições legais:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

não integram o ativo do Administrador;
não respondem, direta ou indiretamente, por qualquer obrigação do Administrador;
não compõem a lista de bens e direitos do Administrador, para efeito de liquidação judicial ou
extrajudicial;
não podem ser dados em garantia de débito de operação do Administrador;
não são passíveis de execução por quaisquer credores do Administrador, por mais privilegiados que sejam;
não podem ser objeto de constituição de quaisquer ônus reais.

No instrumento de aquisição de bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, será destacado o caráter
fiduciário do ato praticado pelo Administrador, devendo esse ressaltar que o pratica por conta e em benefício do
Fundo.
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Os Cotistas não têm qualquer direito real sobre os imóveis integrantes do patrimônio do Fundo, mas serão os
únicos beneficiários de seus frutos e rendimentos, nos termos e condições estabelecidos no Regulamento.
Remuneração do Administrador
O Administrador receberá pelos serviços de administração do Fundo, com exclusão de qualquer outro, o valor
fixado em R$ 22.157,56 (vinte e dois mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) mensais,
pagos todo dia 15 de cada mês, e serão reajustados anualmente pela variação do IPC - FIPE, com base em 1º de
janeiro de 2009.
Além dos honorários previstos acima, será devida ao Administrador quantia equivalente ao valor dos serviços
prestados pelo Escriturador, conforme discriminadas no Anexo I ao Contrato de Prestação de Serviços de
Escrituração de Cotas, celebrado entre o Escriturador e o Administrador, cuja cópia encontra-se disponível na sede
do Administrador.
Caberá ao auditor independente responsável pela auditoria das demonstrações financeiras do Fundo analisar os
cálculos elaborados pelo Administrador, relativos aos correspondentes registros contábeis e cada um dos
pagamentos de Taxa de Administração efetuados, de forma a opinar sobre tais fatos nos pareceres relativos às
demonstrações financeiras do Fundo.
Situação de conflitos de interesses
Os atos que caracterizem conflito de interesses entre o Fundo e o Administrador dependem de aprovação prévia,
específica e informada da Assembleia Geral de Cotistas.
As seguintes hipóteses são exemplos de situação de conflito de interesses:
(i)

a aquisição, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície, pelo Fundo, de imóvel de
propriedade do Administrador ou de pessoas a ele ligadas;

(ii)

a alienação, locação ou arrendamento ou exploração do direito de superfície de imóvel integrante do
patrimônio do Fundo tendo como contraparte o Administrador ou pessoas a ele ligadas;

(iii)

a aquisição, pelo Fundo, de imóvel de propriedade de devedores do Administrador, uma vez caracterizada
a inadimplência do devedor; e

(iv)

a contratação, pelo Fundo, de pessoas ligadas ao Administrador, para prestação de serviços para o Fundo.

(v)

Consideram-se pessoas ligadas:

(vi)

a sociedade controladora ou sob controle do Administrador, de seus administradores e acionistas;

(vii)

a sociedade cujos administradores, no todo ou em parte, sejam os mesmos do Administrador, com
exceção dos cargos exercidos em órgãos colegiados previstos no estatuto ou regimento interno do
Administrador, desde que seus titulares não exerçam funções executivas, ouvida previamente a CVM; e

(viii)

parentes até segundo grau das pessoas naturais referidas nos itens acima.

Os atos que caracterizem conflito de interesses entre o Fundo e o Administrador dependem de aprovação prévia,
específica e informada da Assembleia Geral de Cotistas.
Não configura situação de conflito a aquisição, pelo Fundo, de imóvel de propriedade do empreendedor, desde que
não seja pessoa ligada ao Administrador.
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As demais operações entre o Fundo e o empreendedor estão sujeitas à avaliação e responsabilidade do
Administrador sempre que for possível a contratação em condições equitativas ou idênticas às que prevaleçam no
mercado, ou que o Fundo contrataria com terceiros.
Solução de conflitos
Para conhecimento de quaisquer ações ou processos judiciais relativas ao Fundo ou questões e controvérsias
oriundas do Regulamento, ficou eleito o foro central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com expressa
renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.
Regras de tributação do Fundo
O disposto nesta Seção foi elaborado com base na legislação brasileira em vigor na data deste Prospecto e tem por
objetivo descrever genericamente o tratamento tributário aplicável aos Cotistas e ao Fundo. Existem algumas
exceções e tributos adicionais que podem ser aplicados, motivo pelo qual os Cotistas devem consultar seus
assessores jurídicos com relação à tributação aplicável nos investimentos realizados no Fundo.
Tributação aplicável aos Cotistas
De acordo com razoável interpretação da legislação e regulamentação acerca da matéria em vigor nesta data, e a
despeito de eventuais interpretações diversas das autoridades fiscais, a tributação aplicável aos Cotistas, como
regra geral, é a apresentada a seguir.
IOF/Títulos
O IOF/Títulos é cobrado à alíquota de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate, liquidação ou
repactuação das Cotas, limitado a um percentual do rendimento da operação, em função do prazo, conforme a
tabela regressiva anexa ao Decreto nº 6.306/07, sendo este limite igual a 0% (zero por cento) do rendimento para
as operações com prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias. Outras operações não abrangidas anteriormente,
realizadas com Cotas, estão sujeitas, atualmente, à alíquota de 0% (zero por cento) do IOF/Títulos. Em qualquer
caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo, por ato do Poder Executivo, até o percentual
de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao dia.
IOF/Câmbio
Conversões de moeda estrangeira para a moeda brasileira, bem como de moeda brasileira para moeda estrangeira,
porventura geradas no investimento em Cotas, estão sujeitas ao IOF/Câmbio. Atualmente, não obstante a maioria
das operações de câmbio estar sujeita à alíquota de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento), as operações de
câmbio realizadas em razão do ingresso e da remessa de recursos por investidores não-residentes no Brasil
relativos a investimentos no Fundo estão sujeitas às seguintes alíquotas: 6% (seis por cento), e 0% (zero por cento)
para a remessa de recursos. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer tempo por
ato do Poder Executivo, até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), relativamente a transações ocorridas
após este eventual aumento.
IR
O IR aplicável aos Cotistas tomará por base (i) a residência dos Cotistas (a) no Brasil ou (b) no exterior; e (ii) alguns
eventos financeiros que caracterizam o auferimento de rendimento e a sua consequente tributação: (a) a cessão
ou alienação de Cotas, (b) o resgate de Cotas, (c) a amortização de Cotas, (d) a distribuição de lucros pelo Fundo,
nos casos expressamente previstos no Regulamento.
(i)

Cotistas residentes no Brasil: Os ganhos auferidos na cessão ou alienação, amortização e resgate das Cotas,
bem como os rendimentos distribuídos pelo Fundo sujeitam-se ao IR à alíquota de 20% (vinte por cento).
Adicionalmente, sobre os ganhos decorrentes de negociações em ambiente de bolsa, mercado de balcão
organizado ou mercado de balcão não organizado com intermediação, haverá retenção do IR à alíquota de
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0,005% (cinco milésimos por cento). No caso de Cotista pessoa física, pode haver isenção para determinados
rendimentos, caso sejam atendidos certos requisitos previstos na legislação.
(ii) Cotistas Qualificados: Aos Cotistas Qualificados, é aplicável tratamento tributário específico determinado em
função de residirem ou não em Jurisdição de Baixa ou Nula Tributação.
No caso de Cotistas Qualificados não residentes em Jurisdição de Baixa ou Nula Tributação, os ganhos auferidos na
cessão ou alienação, amortização e resgate das Cotas, bem como os rendimentos distribuídos pelo Fundo serão
tributados à alíquota de 15% (quinze por cento), exceto no caso de ganhos auferidos na alienação das Cotas
realizada em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, os quais, de acordo com razoável
interpretação das leis e regras atinentes à matéria, devem ser isentos do IR.
No caso de Cotistas Qualificados residentes em Jurisdição de Baixa ou Nula Tributação, os ganhos auferidos na
cessão ou alienação, amortização e resgate das Cotas e os rendimentos distribuídos pelo Fundo serão tributados de
acordo com as regras aplicáveis aos Cotistas residentes no Brasil.
Nos termos da Lei nº 11.033/04, estão isentos do IR retido na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas
físicas os rendimentos distribuídos pelo Fundo ao Cotista pessoa física titular de Cotas que representem menos de
10% (dez por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo e cujas Cotas lhe derem direito ao recebimento de rendimento
inferior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo, caso as Cotas sejam admitidas à
negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado e desde que o referido
Fundo conte com, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas.
Não há retenção do IR na fonte na hipótese da alienação de Cotas a terceiros. Nesse caso, caberá aos Cotistas
apurarem o ganho e recolherem o respectivo tributo, sendo a alíquota do referido imposto 20% (vinte por cento).
Tributação Aplicável ao Fundo
IOF/Títulos
As aplicações realizadas pelo Fundo estão sujeitas atualmente à incidência do IOF/Títulos à alíquota de 0% (zero
por cento), sendo possível sua majoração a qualquer tempo, mediante ato do Poder Executivo, até o percentual de
1,5% (um inteiro e cinquenta centésimo por cento) ao dia.
IR
Regra geral, os rendimentos e ganhos decorrentes das operações realizadas pela carteira do Fundo não estão
sujeitas à tributação pelo IR, exceto os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras de
renda fixa ou de renda variável, os quais se sujeitam à incidência do IR de acordo com as mesmas normas previstas
para as aplicações financeiras das pessoas jurídicas. Contudo, em relação às aplicações financeiras referentes a
letras hipotecárias, certificados de recebíveis imobiliários, letras de crédito imobiliário e cotas de fundos de
investimento imobiliário admitidas exclusivamente em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, não
haverá incidência de IR retido na fonte, nos termos da Lei nº 12.024/09. O imposto pago pela carteira do Fundo
poderá ser compensado com o IR a ser retido na fonte, pelo Fundo, quando da distribuição dos rendimentos aos
seus Cotistas.
Outras Considerações
Sujeita-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas, para fins de incidência da tributação corporativa cabível (IR da
pessoa jurídica, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS), o fundo de investimento imobiliário que aplicar recursos em
empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, cotista que possua, isoladamente ou
em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por cento) das cotas do fundo, conforme destacado
em “Fatores de Risco”.
Ademais, o tratamento tributário descrito nesta seção não é passível de alteração com relação às pessoas físicas
que investirem no Fundo, haja vista que (i) as Cotas serão negociadas exclusivamente na BM&FBOVESPA, (ii) o
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Fundo manterá o número mínimo de 50 (cinquenta) Cotistas, e (iii) não será concedido ao Cotista pessoa física ser
titular de cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das Cotas emitidas pelo Fundo ou
cujas Cotas lhe dêem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez por cento) do total de
rendimentos auferidos pelo Fundo, sendo o Cotista pessoa física, portanto, isento do imposto de renda retido na
fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas, de acordo com o Artigo 3º, Parágrafo Único, inciso II, da
Lei nº 11.033/04.
Contratos relevantes do Fundo
Dentre os contratos relevantes celebrados pelo Fundo, destacam-se:
(i)

Contrato de Distribuição;

(ii)

Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração de Cotas, celebrado entre o Escriturador e o
Administrador;

(iii)

Contratos de construção, gerenciamento e projetos celebrados entre o Administrador e os prestadores de
serviços; e

(iv)

Contrato de prestação de serviços de coordenação comercial de lojas e contrato de prestação de serviços
de comercialização de lojas do Grand Plaza Shopping.

Adicionalmente, dentre os contratos relevantes celebrados no âmbito do Empreendimento, destacam-se os
Contratos de Prestação de Serviços de Administração Geral, formalizados em 1° de outubro de 1999, entre a BRX e
o Fundo, e entre a BRX e o Fundo JK.
A BRX, na qualidade de administradora do Empreendimento, tem as atribuições de: (i) representar os condôminos
junto aos respectivos Empreendimentos; (ii) propor os orçamentos anuais de cada Empreendimento, bem como as
suas normas para estruturação e operação dos serviços de apoio; (iii) administrar o Empreendimento no que se
refere à locação das unidades; (iv) receber as receitas do Empreendimento, inclusive as receitas oriundas de
aluguéis, e destiná-las de acordo com o que ficar decidido nas reuniões dos condôminos do Empreendimento; (v)
dirigir os serviços de apoio do Empreendimento, inclusive no que se refere à contratação e dispensa de pessoal
próprio e de serviços de terceiros; (vi) prestar aos condôminos, por meio de relatórios periódicos, as informações
necessárias ao acompanhamento do desempenho comercial das áreas do Empreendimento, bem como aquelas
relativas aos resultados da administração do Empreendimento; e (vii) promover estudos, pesquisas, análises e
diligências visando melhorar os resultados do Empreendimento.
Além disso, a BRX é responsável pela gestão dos contratos de locação das unidades e acompanhamento das
renegociações, aditivos e rescisões dos respectivos contratos, bem como pela supervisão e acompanhamento do
planejamento, aprovação e execução das campanhas publicitárias, promocionais e de relações públicas dos
Empreendimentos. A BRX também responde pela revisão, supervisão e acompanhamento de todos os sistemas
administrativos do Empreendimento.
Por fim, a BRX tem a atribuição de coordenar o sistema de recursos humanos do Empreendimento, realizando a
contratação das pessoas físicas ou jurídicas, empregados ou prestadores de serviços e fixando suas remunerações e
demais encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, os quais compõem os encargos condominiais dos
Empreendimentos.
Além disso, destacam-se os contratos de locação celebrados entre os lojistas e os respectivos Empreendimentos.
Na data base de 31 de janeiro de 2011, existiam 306 (trezentos e seis) contratos de locação celebrados com
lojistas do Grand Plaza Shopping e 231 (duzentos e trinta e uma) lojas locadas, sendo que os referidos contratos de
locação são disciplinados pelas Normas Gerais, conforme descritos na Seção “Descrição dos Imóveis” deste
Prospecto.
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HISTÓRICO DOS FUNDOS

70
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

71
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

HISTÓRICO DOS FUNDOS

Fundo
O Fundo foi constituído em 30 de novembro de 1995, tendo iniciado suas operações em 15 de maio de 1996. O
Fundo possuía, em 31 de janeiro de 2011, um patrimônio líquido total de R$ 81.172.837,05 (oitenta e um milhões
cento e setenta e dois mil oitocentos e trinta e sete reais e cinco centavos), divididos em 48.655.857 (quarenta e
oito milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete) de Cotas totalmente
integralizadas.
A primeira emissão de Cotas compreendeu o total de 1.000.000 (um milhão) de Cotas, correspondentes a frações
ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,00 (um real) por Cota, somando o total de R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais).
A segunda emissão de Cotas compreendeu o total de 10.200.000 (dez milhões e duzentas mil) Cotas,
correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,00 (um real) por Cota, somando o total de
R$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais).
A terceira emissão de Cotas compreendeu o total de 2.999.760 (dois milhões novecentas e noventa e nove mil
setecentas e sessenta) Cotas, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,00008 (um
real e oito bilionésimos de centavo) por Cota, somando o total de R$ 2.999.999,99 (dois milhões novecentos e
noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
A quarta emissão de Cotas compreendeu o total de 12.009.448 (doze milhões nove mil quatrocentas e quarenta e
oito) Cotas, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,00754 (um real e setecentos e
cinquenta e quatro bilionésimos de centavo) por Cota, somando o total de R$ 12.099.999,24 (doze milhões noventa
e nove mil novecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos).
A quinta emissão de Cotas compreendeu o total de 8.043.870 (oito milhões quarenta e três mil oitocentas e
setenta) Cotas, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,01941 (um real e mil
novecentos e quarenta e um bilionésimos de centavo) por Cota, somando o total de R$ 8.200.001,52 (oito milhões
duzentos mil e um reais e cinquenta e dois centavos).
A sexta emissão de Cotas compreendeu o total de 5.746.922 (cinco milhões setecentas e quarenta e seis mil
novecentas e vinte e duas) Cotas, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,02144
(um real e dois mil cento e quarenta e quatro bilionésimos de centavo) por Cota, somando o total de R$
5.870.136,01 (cinco milhões oitocentos e setenta mil cento e trinta e seis reais e um centavo).
A sétima emissão de Cotas, decorrente da incorporação do Fundo JK pelo Fundo, compreendeu o total de
8.655.841 (oito milhões seiscentas e cinquenta e cinco mil oitocentas e quarenta e uma) Cotas, correspondentes a
frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 6,23957 (seis reais e vinte e três mil novecentos e cinquenta e
sete bilionésimos de centavo) por Cota, somando o total de R$ 54.008.766,00 (cinquenta e quatro milhões oito mil
setecentos e sessenta e seis reais).
Fundo JK
O Fundo JK, mais recente que o Fundo, foi constituído em 28 de janeiro de 1997, tendo iniciado suas operações em
15 de setembro do mesmo ano. Em 2009 o FII JK foi totalmente incorporado pelo FII Grand Plaza e extinto.
A primeira emissão de cotas do Fundo JK compreendeu o total de 1.750.000 (um milhão setecentas e cinquenta
mil) cotas do Fundo JK, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,00 (um real) por
cota do Fundo JK, somando o total de R$ 1.750.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta mil reais).
A segunda emissão de cotas do Fundo JK compreendeu o total de 3.546.783 (três milhões quinhentas e quarenta e
seis setecentas e oitenta e três) cotas do Fundo JK, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor
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de R$ 0,98681 (noventa e oito mil seiscentos e oitenta e um bilionésimos de centavo) por cota do Fundo JK,
somando o total de R$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais).
A terceira emissão de cotas do Fundo JK compreendeu o total de 12.099.544 (doze milhões noventa e nove mil
quinhentas e quarenta e quatro) cotas do Fundo JK, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor
de R$ 1,33063 (um real e trinta e três mil e sessenta e três bilionésimos de centavo) por cota do Fundo JK,
somando o total de R$ 16.100.016,00 (dezesseis milhões cem mil e dezesseis reais).
A quarta emissão de cotas do Fundo JK compreendeu o total de 1.203.747 (um milhão duzentas e três mil
setecentas e quarenta e sete) cotas do Fundo JK, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor
de R$ 1,24611 (um real e vinte e quatro mil seiscentos e onze bilionésimos de centavo) por cota do Fundo JK,
somando o total de R$ 1.500.001,17 (um milhão quinhentos mil e um reais e dezessete centavos).
A quinta emissão de cotas do Fundo JK compreendeu o total de 6.000.631 (seis milhões seiscentas e trinta e uma)
cotas do Fundo JK, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,08322 (um real e oito
mil trezentos e vinte e dois bilionésimos de centavo) por cota do Fundo JK, somando o total de R$ 6.500.003,51
(seis milhões quinhentos mil e três reais e cinquenta e um centavos).
A sexta emissão de cotas do Fundo JK compreendeu o total de 3.037.912 (três milhões trinta e sete mil novecentas
e doze) cotas do Fundo JK, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,21135 (um real
e vinte e um mil cento e trinta e cinco bilionésimos de centavo) por cota do Fundo JK, somando o total de R$
3.679.999,00 (três milhões seiscentos e setenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais).
Oferta pública secundária de cotas dos Fundos
Em outubro de 2001, a Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações realizou uma oferta pública secundária
de cotas dos Fundos de sua titularidade, sendo 7.998.760 (sete milhões novecentas e noventa e oito mil setecentas
e sessenta) Cotas e 7.998.760 (sete milhões novecentas e noventa e oito mil setecentas e sessenta) cotas de
emissão do Fundo JK, no valor total de R$ 42.793.366,00 (quarenta e dois milhões setecentos e noventa e três mil
trezentos e sessenta e seis reais). As Cotas e as cotas do Fundo JK foram distribuídas no mercado de balcão
organizado em 3.430 (três mil quatrocentos e trinta) lotes, compostos, cada um, de 2.332 (duas mil trezentas e
trinta e duas) Cotas e 2.332 (duas mil trezentas e trinta e duas) cotas de emissão do Fundo JK.
Incorporação do Fundo JK pelo Fundo
Em 31 de julho de 2009, foram realizadas Assembléias de Cotistas do Fundo (antigo FII ABC Plaza Shopping) e do
Fundo JK, tendo sido o Fundo JK incorporado pelo Fundo, passando a pertencer ao Fundo todos os bens, direitos e
obrigações do Fundo JK, sem solução de continuidade, com a consequente extinção de pleno direito do Fundo JK.
Como resultado da incorporação do Fundo JK pelo Fundo, foram atribuídas aos antigos cotistas do Fundo JK, em
substituição pela totalidade das cotas emitidas pelo Fundo JK, o total de 8.655.841 (oito milhões seiscentas e
cinquenta e cinco mil oitocentas e quarenta e uma) Cotas, as quais foram distribuídas entre os antigos cotistas do
Fundo JK, de acordo com a proporção de suas participações no Fundo JK. Dessa forma, os cotistas do Fundo JK
receberam 0,33013 (trinta e três mil e treze bilionésimos) de Cotas do Fundo para cada cota do Fundo JK
anteriormente detida.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS SELECIONADAS

As informações financeiras selecionadas relativas aos Fundos estão apresentadas a seguir, para os exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2007, 2008 e 2009. Tais informações devem ser lidas em conjunto com as
Demonstrações Financeiras dos Fundos e suas respectivas Notas Explicativas, as quais foram auditadas pelos
Auditores Independentes.
Fundo
Apresentamos a seguir as informações do Fundo relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de2008,
2009 e 2010:
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2009 e de 2008
(Em milhares de Reais)
Ativo

Passivo
Notas

Circulante

2009

2008

Nota

10.144

7.524

Circulante

2008

532

701

-

18

18

Obrigações fiscais e previdenciárias

-

3

-

3.860

Distribuição de resultados a pagar

-

511

377

-

Antecipações de clientes

-

-

306

956

704

Caixa e equivalentes de
caixa

-

430

572

Contas a pagar

Aplicações financeiras

4

4.982

3.092

Aluguéis a receber

5

4.730

Créditos fiscais

-

2

Não circulante
Não circulante

2009

70.238

48.195

Contas a receber

-

63

56

Depósito judicial

7

166

135

Provisões para contingências

8

956

704

Patrimônio líquido

9

78.894

54.314

integralizadas

64.713

40.370

Lucros acumulados

14.181

13.944

Total do passivo e patrimônio
líquido

80.382

55.719

Quotas de investimentos

Imobilizado

-

70.009

48.004

Imóveis para renda

6

70.009

48.004

80.382

55.719

Total do ativo
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ATIVO

PASSIVO

Nota

Circulante

2010

2009

Nota

12.212

10.144

Circulante

Dsiponibilidade

-

344

430

Aplicações Financeiras

4

6.888

4.982

Contas a pagar
Obrigações fiscais e
previdenciárias

Aluguéis a Receber

5

4.898

4.730

Distribuição de resultados a pagar

Outros créditos

-

69

-

Créditos Fiscais

-

13

2

71.360

Não circulante

Realizável a longo prazo

70.238

457

229

Aluguéis a Receber

5

291

63

Depósito Judicial

7

166

166

Imóveis para renda

6

70.903

83.572

Total do ativo

2010

2009

3.646

532

-

159

18

-

1

3

-

3.486

511

1.397

956

Não circulante
Provisões para contingencias

-

1.397

956

Patrimônio líquido
Quotas de investimentos
integralizadas

6

78.529

78.894

-

64.713

64.713

Lucros Acumulados

-

13.816

14.181

83.572

80.382

70.009

80.382

Total do passivo e patrimonio
liquido

Evolução da distribuição de rendimentos do Fundo e das Cotas
Abaixo, ilustramos o rendimento do Fundo e das Cotas mediante a apresentação de dados que mostram a
rentabilidade histórica do Fundo, variação de seu patrimônio líquido, bem como a valoração das Cotas do Fundo
durante o período discriminados nas tabelas.
Rentabilidade histórica do Fundo em relação ao patrimônio líquido, valor patrimonial e valor de mercado da Cota
(no último dia útil do mês), nos últimos 2 anos:
Mês/Ano
jan/09

Patrimônio Líquido do
Fundo (R$)
54.342.404

Quantidade de
Cotas
40.000.000

Valor Patrimonial da Cota
(R$) 1
1,3585601

Valor de Mercado
da Cota (R$)2
5,79

fev/09

52.827.991

40.000.000

1,3206998

6

mar/09

52.794.320

40.000.000

1,319858

5,7

abr/09

52.869.253

40.000.000

1,3217313

6

mai/09

53.048.042

40.000.000

1,326201

6

jun/09

77.263.844

48.655.841

1,5879665

7

jul/09

77.314.720

48.655.841

1,5890121

7,1

ago/09

76.931.406

48.655.841

1,581134

8,5

set/09

76.595.134

48.655.841

1,5742228

8,4

out/09

76.700.186

48.655.841

1,5763819

9,31
77

FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

nov/09

76.806.379

48.655.841

1,5785644

8,82

dez/09

78.904.167

48.655.841

1,6216792

9,49

jan/10

78.439.725

48.655.841

1,6121338

9,95

fev/10

76.844.490

48.655.841

1,5793477

9,94

mar/10

76.850.671

48.655.841

1,5794747

9,1

abr/10

77.452.327

48.655.841

1,5918402

9,38

mai/10

78.135.326

48.655.841

1,6058776

8,36

jun/10

78.450.672

48.655.841

1,6123587

8,45

jul/10

79.387.925

48.655.841

1,6316217

8,5

ago/10

79.715.093

48.655.841

1,6383458

8,22

set/10

79.872.900

48.655.841

1,6415891

8,46

out/10

80.399.964

48.655.841

1,6524216

8,15

nov/10

81.101.413

48.655.841

1,6668381

8,28

dez/10

80.430.503

48.655.841

8,2

jan/11
fev/11

81.172.837
80.044.312

48.655.841
48.655.841

1,6530493
1,6683061

1
2

8,49
8,07

1,6451121

Valor do Patrimônio Liquido dividido pelo número de cotas
Valor da cota de fechamento no último dia de negociação do mês. Fonte: BM&Fbovespa

Apresentação das contas do Fundo
Receitas do Fundo
As receitas do Fundo são geradas pelo repasse dos resultados dos Empreendimentos. Os resultados do Grand Plaza
Shopping são gerados pelas receitas de locação das lojas do Grand Plaza Shopping, dos quiosques, dos escritórios
que compõem a área do Grand Plaza Shopping e aquelas decorrentes do estacionamento.
Evolução da distribuição de rendimentos
Abaixo apresentamos a rentabilidade histórica dos Fundos em relação ao patrimônio líquido contábil nos últimos 12
(doze) meses:
Mês / Ano

Valor Patrimonial da
Cota (R$)

jan/2009
fev/2009
mar/2009
abr/2009
mai/2009
jun/2009
jul/2009
ago/2009
set/2009
out/2009
nov/2009
dez/2009
jan/2010
fev/2010
mar/2010
abr/2010

1,3585601
1,3206998
1,319858
1,3217313
1,326201
1,5879665
1,5890121
1,581134
1,5742228
1,5763819
1,5785644
1,6216792
1,6121338
1,5793477
1,5794747
1,5918402

Distribuição de
Rendimento Mensal
(R$/cota)1
0,0468
0,0824
0,0467
0,0453
0,0447
0,0472
0,0490
0,0494
0,0516
0,0505
0,0491
0,0516
0,0581
0,0725
0,0434
0,0419

Rentabilidade Mensal

3,50%
3,28%
3,47%
3,57%
3,72%
23,30%
3,15%
2,61%
2,82%
3,34%
3,26%
6,00%
2,99%
2,46%
2,75%
3,44%

2

Rent. Acum. 3

3,50%
6,89%
10,61%
14,56%
18,82%
46,51%
51,12%
55,07%
59,45%
64,78%
70,14%
80,35%
2,99%
5,53%
8,43%
12,16%
78
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mai/2010
jun/2010
jul/2010
ago/2010
set/2010
out/2010
nov/2010
dez/2010
jan/11
fev/11
1
2
3

1,6058776
1,6123587
1,6316217
1,6383458
1,6415891
1,6524216
1,6668381
1,6530493
1,6683061
1,6451121

0,0399
0,0422
0,0387
0,0612
0,0472
0,0477
0,0507
0,0574
0,0574
0,0746

3,39%
3,03%
3,60%
4,16%
3,08%
3,57%
3,94%
2,62%
4,40%
3,08%

15,96%
19,48%
23,78%
28,93%
32,90%
37,64%
43,06%
46,81%
4,40%
7,61%

Rendimentos distribuidos no mês dividido pelo número de cotas
Variação do valor patrimonial da cota considerando rendimento distribuido por cota no mês
Variação do valor patrimonial da cota considerando rendimento distribuido por cota acumulado no ano
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VISÃO GERAL DO SETOR

O mercado de Fundos de Investimento Imobiliários
O mercado imobiliário vem apresentando recordes de crescimento e com o crescimento estável do país ao longo
dos últimos anos, somado ao aumento da renda média da população e com a redução da taxa básica de juros,
observa-se uma crescente busca por investimentos alternativos mais rentáveis no mercado.
O crédito imobiliário se ampliou largamente, os prazos de financiamento se alongaram e houve o desenvolvimento
do financiamento via mercado de capitais, com relevante participação de capital estrangeiro. Tudo isso contribuiu
para a crescente demanda por classes de ativos imobiliários e para o desenvolvimento do mercado de fundos de
investimento imobiliário (FII) no Brasil, Só no ano de 2010 foram registradas R$ 9,8 bilhões de cotas de FII, sendo
que no exercício de 2009 o volume de registros foi de R$ 3,44 bilhões.
Os FII são veículos de investimento criados para explorar um ou mais ativos imobiliários, uma ou várias classes de
ativos, detidos por um ou mais investidores na fração ideal de suas participações no empreendimento (cotistas). Os
FII alocam seus recursos essencialmente em imóveis já construídos ou em empreendimentos em fase de
desenvolvimento e construção ou até em sociedades de propósito específico que desenvolvam empreendimentos
imobiliários, assim como em títulos e valores mobiliários lastreados em ativos imobiliários.
Os resultados dos FII provêm essencialmente das receitas de locação, exploração e/ou venda dos seus ativos e
direitos relacionados a esses. Os FII são fundos fechados, ou seja, não é possível realizar o resgate de suas cotas.
Logo, para deixar de ser cotista de um Fundo, é necessário alienar as cotas para terceiros, seja via bolsa de
valores, mercado de balcão organizado, ou venda direta (privada) entre as partes.
Atualmente, com a grande procura por investimentos em FII percebe-se uma tendência de aquecimento do
mercado imobiliário, o que corrobora para a valorização das cotas e aumento de liquidez nas negociações das
cotas dos FII, atraindo por sua vez mais investidores interessados nessa classe de ativos.
O gráfico abaixo demonstra a liquidez dos FII que possuem suas cotas listadas no mercado secundário:

Quantidade de cotas negociadas nos
últimos 12 meses sobre o total das cotas
emitidas até novembro de 2010

Rio Bravo Renda Corporativa

23,14%

West Plaza

16,98%

Hotel Maxinvest

15,15%

Europar

11,78%

Hospital Nossa Sra. de Lourdes

6,04%

Água Branca

5,98%

BB Progressivo

4,83%

HG Shopping

4,46%

Torre Almirante

4,01%

Square Faria Lima

3,41%

Ed. Almirante Barroso

2,90%

Hospital da Criança

1,64%

Ed. Ourinvest

1,50%

Shopping Higienópolis

1,37%

Torre Norte

0,60%

ABC Plaza Shopping

0,12%

SCP

0,00%

Fonte: BM&Fbovespa
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Os fundos de investimento imobiliário têm se mostrando um veículo eficaz para o investidor que procura um ativo
diferenciado que lhe traga rentabilidade maior do que a apresentada atualmente pelo investimento em renda fixa.
O aumento da procura por cotas de FII está relacionada às características de distribuição de rendimentos mensais
pagos aos cotistas e ao perfil de baixo risco de mercado que o investimento imobiliário apresenta. O Gráfico
abaixo mostra a evolução do número de negócios no mercado secundário:

Fonte: Fundo imobiliário – Consultoria de Investimentos, Balanço anual os Fundos Imobiliários 2010
O FII também se mostra atrativo na medida em que possibilita a entrada de pequenos investidores ao mercado de
capitais e além disso, o proprietário das cotas de um fundo imobiliário usufrui da diversificação da carteira do
fundo, da facilidade de aumentar ou diminuir suas posições e, conforme o caso, da isenção de imposto de renda
nas distribuições de dividendos. O Mercado de FII também ficou mais atrativo para pequenos investidores que não
podem comprar diretamente um imóvel, mas gostariam de manter um percentual da sua renda investida no
mercado imobiliário ou está atrativo mesmo para investidores que queiram diversificar sua carteira de
investimentos. O gráfico abaixo demonstra a rentabilidade dos Fundos Imobiliários em 2010:
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Fonte: Fundo imobiliário – Consultoria de Investimentos, Balanço anual os Fundos Imobiliários 2010
O setor imobiliário
O Brasil nos últimos anos vive uma estabilidade econômica sustentada principalmente pela manutenção da taxa
básica de juros, controle da inflação e crescimento controlado da economia. Os principais fatores politicoeconômico que colaboram para esse cenário de crescimento de longo prazo do mercado brasileiro são, entre
outros, o aumento gradativo do salário mínimo acompanhado do aumento da renda real, acesso ao crédito com
facilidade, a estabilidade monetária, cambial e o crescimento do índice de confiança do consumidor brasileiro.
Nesse contexto macroeconômico brasileiro, grande parte dos especialistas do mercado observa que para manter o
crescimento estável da economia é preciso melhorar e aumentar a infraestrutura do país, de forma que seja
possível acompanhar o significativo progresso de todos os setores e indústrias nacionais. Nesse sentido, se faz
relevante o desenvolvimento do mercado imobiliário no Brasil colaborando para o aumento da infraestrutura do
país, principalmente para os próximos anos com a realização da Copa do Mundo em 2014 no Brasil e as Olimpíadas
de 2016 na cidade do Rio de Janeiro.
No Brasil percebe-se que o crescimento potencial do mercado imobiliário brasileiro é diretamente influenciado por
fatores demográficos, econômicos e financeiros. Dessa forma observamos um maior impulso no mercado
imobiliário nas regiões Sul e Sudeste. Isto porque essas zonas apresentam maior densidade populacional, população
absoluta, além de apresentarem um desenvolvimento econômico mais próspero (representam mais de 40% do PIB
nacional) que as demais regiões, bem como apresentam uma maior renda per capita. Esses fatores, aliados com
investimentos externos e demais fatores econômicos, colaboram para uma expansão sustentável do mercado
imobiliário como um todo, principalmente nos setores residencial, comercial e varejo.
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Atualmente, como medidas de incentivo ao crescimento do mercado imobiliário existe uma crescente mobilização
das instituições financeiras e do governo para aumentar o volume da concessão do crédito imobiliário,
principalmente para a classe de baixa renda no caso de imóveis residenciais, principalmente com o
desenvolvimento do programa “Minha Casa, Minha Vida”, que tem como meta construir 01 (um) milhão de casas
populares para famílias de baixa renda (renda familiar mensa de até R$1.395,00) e com isso reduzir o déficit
habitacional brasileiro, além de alongar os prazos de financiamento, incentivando o desenvolvimento da
construção civil.
Visão geral do setor de shopping centers
A inauguração do primeiro Shopping no Brasil ocorreu em meados da década de 1960 e o inicio deste mercado, se
deu com o objetivo de oferecer facilidade aos clientes na hora encontrar produtos e serviços no mesmo lugar.
Desde então, o mercado de shoppings centers tem crescido no Brasil, proporcionando aos consumidores maior
comodidade, praticidade, segurança e conforto na busca de serviços além de oferer um ambiente atrativo de
compras, lazer e entretenimentos.
Desde a inauguração do até os dias de hoje o setor vem apresentando crescimento em relação a faturamento,
número de empregos gerados e Área Bruta Locável (ABL).
Na década de 1970 novos empreendimentos foram iniciados, mas foi a partir de 1980 que um grande número de
inaugurações ocorreu no mercado brasileiro de shopping centers. No inicio da década de 1990 consolidou-se a fase
de grande desenvolvimento que o setor vivia além de ter sido marcada pela ampliação e readequação de layout
dos empreendimentos já existentes em função da demanda para o consumo.
Ainda na década de 1990, fatores como o crescimento urbano; a estabilidade econômica com a implementação do
Plano Real; o desenvolvimento da estrutura de transportes; o crescimento das vendas no varejo; as características
climáticas brasileiras; a entrada da mulher com força de trabalho; o aumento da renda bruta disponível por família
e o aumento da carteira de fundos de pensão, contribuíram amplamente para o desenvolvimento e aumento dos
investimentos em Shopping Centers no país.
A cada ano o mercado de Shopping Centers passa por diversas readequações de layout e modernizações. Hoje em
dia, além de shopping centers convencionais existem novos conceitos de shoppings, como por exemplo os
shoppings abertos, como o open mall, lojas abertas para ruas e jardins.
O setor tem demonstrando grande vitalidade, e cada vez mais os Shoppings Centers tornam-se referência para os
consumidores que o utilizam como ponto de encontro e pólo de entretenimento, aliando praticidade, comodidade
e segurança.
Esse crescimento da indústria de shoppings center também é o reflexo dos investimentos estrangeiros no mercado
nacional. Com a abertura de capital das principais empresas de Shopping Centers na bolsa de valores é
comprovada a importância do setor que fechou o ano de 2010 com um faturamento bruto de R$ 87 bilhões.
Segundo Associação Brasileira de Shopping centers (“Abrasce”), atualmente, o setor de shopping centers responde
por cerca de 18,3% das vendas do setor varejista nacional, e 2% do PIB Brasileiro. Um mercado ainda muito
pequeno se comparado com outros países Europeus ou Estados Unidos, o que demonstra que há ainda um grande
potencial de crescimento.
Atualmente, existem no País 408 shoppings em operação e 26 shoppings em construção, com previsão de
inauguração ainda este ano, número 63% maior que os lançamentos de 2010 . Os 408 shoppings totalizam ABL
superior a 9.500.000 m2, compreendendo mais de 70.953 lojas-satélite, 2.822 lojas-âncora e 2.388 salas de cinema
e teatro. Apresentam um tráfego mensal de cerca de 328 milhões de pessoas conforme informações da Abrasce.
O gráfico abaixo mostra a evolução do setor nos últimos anos em número de empreendimentos.
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Fonte: Abrasce

A cidade de São Paulo lidera o ranking como maior pólo de centros comerciais do país e, segundo a Abrasce, entre
as 20 maiores capitais brasileiras, as cidades do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte ocupam o segundo e terceiro
lugar, respectivamente. As capitais ainda figuram no topo da lista quando falamos do volume de shopping centers
no país mas as cidades do interior começam a ganhar mais atenção nos últimos anos. O setor vem mostrando uma
nova tendência de interiorização ao buscar empreendimentos de menor tamanho, concentrados em forma de
vizinhança, principalmente nas cidades de médio porte. Dados da Abrasce evidenciam essa tendência ao apontar
que a participação de unidades localizadas no interior saltou de 13% em 1976 para 45% em 2007. Para se ter uma
idéia, dos 26 empreendimentos com inauguração prevista para 2011, 15 serão localizados em cidades do interior,
contribuindo para um possível futuro equilíbrio entre a quantidade de unidades nas capitais e no interior do país.
A tabela abaixo demonstra a quantidade de shoppings center por região e número da ABL de cada região.

Participação por Região
Regiões
Norte
Nortdeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Total

base dez/10
Nº de shoppings
12
58
36
225
77
408

% do Total
3%
14%
9%
55%
19%
100%

ABL
294.794
1.386.594
768.198
5.659.151
1.403.725
9.512.462

*fonte Abrasce

O bom desempenho das vendas no mercado de varejo impulsionou o setor que almeja para o ano de 2011 superar a
marca dos R$ 110 bilhões de faturamento acompanhado pelo aumento no número de Shopping Centers no país. As
projeções para 2011 comparam o bom momento vivido pelo setor ao “boom” ocorrido nos anos 80. O gráfico a
seguir mostra a evolução do faturamento do setor brasileiro entre os anos de 2005 e 2010.
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Evolução do Faturamento em Shopping Centers no Brasil
Faturamento (em bilhões de R$)
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Fonte: Abrasce
Outro importante indicador do desempenho do setor é a área bruta locável – ABL. Existiam em 2010, 9,5 milhões
de m² de ABL distribuídos nos Shopping Centers brasileiros. Apesar da distribuição regional ser bastante
heterogênea, cerca de 56% do total de ABL encontram-se na região Sudeste, devido a sua alta densidade
populacional e renda per capita. A evolução da ABL do país desde 2005 e sua distribuição regional podem ser
observadas nos gráficos abaixo.

Evolução da ABL em Shopping Centers no Brasil
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Classificação dos Shopping Centers
O setor de Shopping Centers requer constantes pesquisas para definir novos formatos e estratégias de atuação. As
mudanças na preferência do consumidor, o aparecimento de sistemas alternativos de varejo e a construção de um
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número crescente de Shopping Centers exigem constantes modificações nos centros existentes para enfrentar a
concorrência.
A disputa pelo consumidor e a busca de diferenciação é que definem as medidas tomadas para revitalizações e
redefinição do perfil dos Shopping Centers, abrangendo: (i) gastos crescentes de marketing; (ii) seleção e/ou
modificação da rede de lojistas; (iii) lojas âncoras; (iv) promoção de eventos; (v) vagas de estacionamento; (vi)
projeto arquitetônico; (vii) ampliação do número de centros de lazer e serviços; (viii) treinamento; e (ix)
modernização e informatização de operações.
Os critérios utilizados pela ABRASCE para classificação de um centro comercial como Shopping Centers são (i)
manutenção da propriedade da maior parte das lojas que são locadas aos lojistas, (ii) a existência de vagas de
estacionamento compatíveis com o movimento efetivo, e (iii) utilização de âncoras como forma de atrair o público
consumidor.
Funcionamento
O funcionamento de um Shopping Center está normalmente sob a responsabilidade de empresas administradoras,
freqüentemente
associadas
aos
empreendedores.
A
propriedade
das
lojas
confere
aos
administradores/empreendedores maior poder de decisão e controle da gestão das estratégias estabelecidas em
relação aos lojistas individualmente. Nas operações de um Shopping Center também estão envolvidos fornecedores
e prestadores de serviços ligados às áreas de computação, paisagismo, decoração, equipamentos de segurança,
estacionamento e lazer.
O aluguel cobrado conforme contratos com duração negociada entre as partes é a principal fonte de receita dos
empreendedores de uma unidade em funcionamento. As locações das lojas e espaços comerciais nas áreas do
Empreendimento são disciplinadas pelas Normas Gerais.
As Normas Gerais estabelecem que os lojistas locatários devem pagar ao Empreendimento um aluguel mínimo
mensal, fixo, acrescido da diferença positiva entre o aluguel variável determinado como percentual do
faturamento do lojista e o mínimo mensal fixo, se houver. Dessa forma, é assegurado ao Empreendimento um
aluguel mínimo mensal, cobrado sempre que seu valor atualizado pelos índices contratuais for superior ao valor do
aluguel variável. O aluguel mínimo mensal e o variável são calculados conforme segue:
(i)
Aluguel Mínimo Mensal: estabelecido caso a caso, em contratos celebrados entre o Empreendimento
locador e o lojista locatário. Para cálculo desse aluguel mínimo mensal, são levados em consideração aspectos
micro e macroeconômicos. Anualmente, em dezembro, na maioria dos contratos, o valor desse aluguel mínimo
corresponde ao dobro do valor devido nos demais meses, tendo em vista o maior volume de receitas gerado pelas
lojas nesse mês.
(ii)
Aluguel Variável ou Percentual: em geral, é proporcional ao faturamento bruto mensal da atividade ou
comércio exercido pelo lojista locatário, devendo ser calculado segundo a percentagem estabelecida no contrato
de locação específico. O Empreendimento entende por faturamento bruto, para efeito de cálculo do aluguel
variável, as vendas à vista ou a prazo realizadas pelo lojista locatário, tanto no imóvel locado como externamente
por meio de visitas a clientes, sendo que as vendas a prazo devem ser computadas pelo seu valor global, de uma só
vez.
A fiscalização sobre o faturamento bruto, que deverá ser informado mensalmente pelos locatários, recebe
importante atenção do Empreendimento. Tanto as Normas Gerais como os contratos de locação celebrados pelos
Empreendimento estabelecem, de modo expresso, os direitos do Empreendimento, sempre que julgar oportuno,
ter acesso aos imóveis e sistemas de controle dos lojistas locatários para fins de constatação, comparação ou
conferência das informações com o objetivo de auferir o real volume de vendas, permitindo maior controle do
valor do aluguel cobrado.
Além dos alugueis acima descritos, o locatário se responsabilizará por outros encargos ligados à locação, tais como
as despesas condominiais e contribuição para o fundo de promoção
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Também pode ser objeto de outras receitas a utilização de áreas comuns, destinando-as a Merchandising, alugadas
temporariamente, além do faturamento proveniente da cobrança de estacionamento. A receita dos
estacionamentos são provenientes do aluguel do espaço respectivo ou pela própria receita da prestação de tal
serviço que pode ser operado por uma empresa terceira ou pelos empreendedores/administradores.
Regulamentação Relativa aos Shopping Centers
Os Shopping Centers podem ser constituídos por meio de (i) incorporação imobiliária, com a instituição de um
condomínio edilício, conforme previsto no Código Civil e na legislação vigente, hipótese em que cada loja constitui
unidade autônoma e as relações entre os condôminos são regidas pela convenção de condomínio e pelo regimento
interno; ou (ii) condomínio civil ou condomínio pro indiviso, também regulado pelo Código Civil, caso em que o
empreendimento constitui um único imóvel e as relações entre os co-proprietários são regidas pelo acordo de coproprietários.
Constituem os principais instrumentos a regulamentar o funcionamento dos Shopping Centers, os direitos e deveres
dos empreendedores e lojistas, bem como a forma de contratação e remuneração da instituição administradora: (i)
a escritura de normas gerais, (ii) a convenção de condomínio, (iii) o regimento interno e (iv) o acordo de coproprietários, quando houver.
A organização e a regulamentação da relação entre empreendedor, lojistas e administradora são também regidas
por meio de contratos de locação com lojistas, escrituras públicas de normas gerais aos contratos de locação e
estatutos das associações de lojistas.
Cabe aqui ressaltarmos que a principal diferença entre condomínios civis (também conhecidos como pro indiviso) e
os condomínios edilícios reside no fato de que apenas nos condomínios edilícios as edificações, construídas sob a
forma de unidades isoladas entre si, podem ser alienadas pelo empreendedor, no todo ou em parte, sem qualquer
anuência dos proprietários das demais unidades autônomas.
As modalidades de condomínio edilício e condomínio civil podem coexistir. Desta forma, é comum um Shopping
Center constituído sob a forma de condomínio edilício, em que cada loja consiste em um imóvel independente,
cada uma dessas lojas possuírem dois ou mais proprietários (condomínio civil).
Os condomínios civis são regulamentados pelos artigos 1.314 e seguintes do Código Civil. Nessa modalidade de
condomínio, dois ou mais co-proprietários do imóvel exercem a propriedade por meio de uma fração ideal de que
são titulares, não existindo área privativa de apenas um dos co-proprietários. Portanto, todos são titulares do
imóvel, de forma proporcional à participação de cada um.
Dentre os dispositivos aplicáveis a esta modalidade de condomínio, destacam-se os seguintes:
•

cada condômino poderá alienar a sua parte, respeitado o direito de preferência dos demais;

•

independentemente da anuência dos demais, poderá o condômino dar em hipoteca sua parte ideal;

•

o condômino poderá, a qualquer tempo, exigir a divisão da propriedade. No entanto, os condôminos
poderão acordar que o bem fique indiviso por até cinco anos, podendo ser prorrogado; contudo, por
razões graves, poderá o interessado requerer judicialmente a divisão antes do prazo;

•

cada condômino tem o direito de perceber os frutos e rendimentos auferidos pelo bem comum na
proporção de sua participação; e

•

cada condômino tem o dever de participar das despesas do bem comum na proporção de sua participação,
ainda que tais despesas sejam contraídas por apenas um dos condôminos. Se feitas em proveito do bem
comum, todos dela deverão participar.
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Assim, nos Shopping Centers constituídos sob a forma de condomínio civil, todo o empreendimento consiste em um
único imóvel, com uma única matrícula imobiliária, hipótese em que os titulares de participação no imóvel são
proprietários de uma fração ideal do empreendimento.
Os condomínios edilícios, por sua vez, são disciplinados pelos artigos 1.331 e seguintes do Código Civil. Nessa
modalidade, há a co-existência de áreas privativas (unidades autônomas), que podem ser de propriedade de um
único titular, e áreas comuns, que são de propriedade comum de todos os proprietários das áreas privativas.
Assim, nos Shopping Centers constituídos sob a forma de condomínio edilício, cada uma das lojas constitui uma
unidade autônoma, com matrícula imobiliária própria. Nesse caso, as áreas de circulação do Shopping Center são,
por exemplo, áreas comuns.
Também se faz importante destacar que no condomínio edilício, ao contrário do condomínio civil, não há a figura
do direito de preferência no caso de venda de uma unidade autônoma de propriedade exclusiva aos proprietários
das demais unidades.
Características Específicas da Locação em Shopping Center
Os contratos de locação em Shopping Centers possuem características próprias, geralmente não encontradas em
locações comerciais comuns. Devido ao fato de a locação em Shopping Center envolver relações comerciais em
proporções que extrapolam a simples utilização de um espaço mediante uma remuneração, a legislação vigente
confere expressamente aos empreendedores e lojistas uma maior liberdade contratual no que se refere à definição
dos direitos e obrigações das partes durante a locação, determinando que prevalece a autonomia privada para
estabelecer as condições pactuadas entre locadores e locatários.
Dentre algumas características específicas da locação em Shopping Center estão (i) a fixação de aluguel em
percentual do faturamento do locatário; (ii) a cobrança de aluguel em dobro em determinado mês do ano, de
acordo com o ramo de atividade – por exemplo; (iii) a fiscalização das atividades dos lojistas para apuração do
faturamento; (iv) a contribuição para fundos de promoções; (v) a vedação à mudança de ramo de atividade; (vi) as
limitações à sublocação, cessão e empréstimo do espaço; (vii) a estipulação de cláusula de raio ou de nãoconcorrência; (viii) a necessidade de aprovação do projeto das lojas pelo locador; (ix) a estipulação de cláusula
“degrau” (através da previsão contratual do aumento no valor dos aluguéis); entre outras.
Outra característica das locações em Shopping Centers refere-se ao direito de co-participação. Ao desenvolver
suas atividades no Shopping Center, o lojista se beneficia do mix de lojas e da estrutura planejada, construída e
implementada pelo empreendedor, o que constitui um fundo de comércio diferenciado em comparação com lojas
localizadas fora de Shopping Centers.
Com base nesses direitos e benefícios aproveitados pelos lojistas, o lojista interessado em se instalar no Shopping
Center dispõe-se a pagar uma taxa de cessão para adquirir o direito de co-participação na infra-estrutura
oferecida pelo Shopping Center. O valor e as condições de pagamento de tal contribuição são definidos entre o
empreendedor e o lojista no momento em que o lojista adere ao empreendimento (seja antes ou depois de
concluída a construção), sendo que o calculo é feito com base no período em que o lojista terá à sua disposição o
fundo de comércio do Shopping Center.
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ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

Visão geral
Com a administração e gestão da Rio Bravo, o Fundo conta com o know-how, a expertise e os elementos
necessários para a consolidação da carteira de Shopping Center, tendo em vista risco e retorno do
Empreendimento e inquilinos e potencial de valorização do ativo.
O Fundo terá como foco a gestão do Grand Plaza Shopping, participando ativamente das decisões sobre
atualizações do mix de lojas e de aprovação de benfeitorias e melhorias no empreendimento buscando sempre a
valorização do ativo.
Dentro do mercado imobiliário como um todo, acreditamos que o segmento de varejo é promissor visto as
oportunidades de crescimento que acompanham o desenvolvimento econômico do país. Desta forma, considerando
a experiência da Rio Bravo em gestão de Fundos Imobiliários, acreditamos ser possível transtransformar tais
oportunidades em retorno para os investidores do Fundo.
Estratégia de investimento do Fundo
Atualmente a estratégia de investimento do fundo, considerando-se os pontos mencionados na sessão anterior e
acima, é realizar a expansão e posterior exploração das novas lojas e vagas de estacionamento do
empreendimento Grand Plaza Shopping.
Com os recursos da presente captação, pretende-se investir na ampliação do empreendimento de forma com que
seja possível atender a crescente demanda por serviços da região do Grande ABC em São Paulo. Somada a essa
demanda, ainda é possível observar a crescente ascenção social e aumento do poder aquisitivo da população que
habita no raio de influência do shopping.
Esses fatores fazem com que exista a necessidade de ampliar o shopping a fim de que seja possível a absorção do
público consumidor crescente e que busca cada vez mais serviços e produtos diferenciados.
Desta forma, acreditamos que a expansão do Shopping é essencial para um aumento de performance do
empreendimento, possibilitando trazer ao investidor, cotista do Fundo, maior e melhor rentabilidade.
Quadro resumo
O quadro abaixo ilustra as principais receitas e despesas do fundo considerando-se a expansão do
Empreendimento:
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ANOS

2010

1

TOTAL ENTRADAS

1.1

(+) Entrada 8ª Emissão

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

(+) Resultado Operação do Shopping
Receita de aluguel mensal ABC + JK
Estacionamento
Estacionamento -Expansão
Luvas Expansão
Merchandising

2

DESPESAS OPERACIONAIS

2.1

(-) Despesas Administrativas

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

RESULTADO NÃO OPERACIONAIS

3.1
3.1.1

(+/-) Resultado Financeiro
Receitas Financeiras

3.2

(+/-) Outras Receitas

4

IRRF sobre movimentação financeira (saldo)
INVESTIMENTOS ( EXPANSÃO)

124.826.211,14

2012

2013

38.680.828,02

47.343.534,94

38.680.828,02
27.353.096,43
6.994.453,54
180.000,00
4.041.823,47
111.454,59

47.343.534,94
36.055.141,34
7.259.679,08
720.000,00
2.857.135,73
451.578,79

95.000.000,00

Taxa de Administração do Fundo Imobiliário
Taxa de Escrituração
Honorários de Auditoria - Terco GT
Honorários de Contabilidade - JJ Chaves S/C Ltda.
Honorários Advocatícios
Demais Despesas

3

3.2.1

32.135.297,43

2011

32.135.297,43
26.056.293,84
6.079.003,59
-

29.826.211,14
23.697.680,07
4.006.596,00
2.121.935,07
-

(459.063,34)
(459.063,34)

(494.260,59)
(494.260,59)

(438.187,91)
(438.187,91)

(439.584,56)
(439.584,56)

(244.202,96)
(32.575,06)
(12.007,50)
(25.984,02)
(57.304,59)
299.020,42
381.759,30
381.759,30
(82.738,88)

(287.886,59)
(36.636,34)
(13.100,25)
(24.128,46)
(107.742,50)
(24.766,45)
192.000,00
240.000,00
240.000,00
(48.000,00)

(266.777,02)
(33.808,32)
(12.115,25)
(22.215,32)
(84.280,00)
(18.992,00)
192.000,00
240.000,00
240.000,00
(48.000,00)

(267.555,12)
(33.906,93)
(12.150,59)
(22.280,12)
(84.525,82)
(19.165,99)
240.000,00
300.000,00
300.000,00
(60.000,00)

(82.738,88)
(1.791.686,69)

(48.000,00)
(73.119.296,52)

(48.000,00)
(17.473.463,28)

(60.000,00)
(1.831.360,02)

94
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

10.

COMPOSIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS COTISTAS DO FUNDO

95
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

96
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

COMPOSIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS COTISTAS DO FUNDO

Em 31 de janeiro de 2011, a composição e participação dos Cotistas era a seguinte:
Cotistas

Quantidade de Cotas

%

Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
Fundos de Pensão
Total

8.589.596
32.066.261
8.000.000
48.655.857

17,66
65,90
16,44
100,00
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PERFIL DO ADMINISTRADOR E COORDENADOR LÍDER

As atividades de administração do Fundo, coordenação da Oferta e gestão da carteira do Fundo serão realizadas
pela Administradora
Fundada em janeiro de 2000 como uma administradora de capital de risco no Brasil, a Rio Bravo tornou-se uma
empresa de gestão de investimentos diversificada, com forte presença no Brasil.
A Rio Bravo foi constituída como uma sociedade na qual seus acionistas são todos obrigatoriamente executivos da
empresa, participando diretamente da condução dos negócios, assegurando dedicação total a seus clientes e
respondendo diretamente pela qualidade dos serviços prestados aos clientes, tanto investidores como
corporativos.
A Rio Bravo possui aproximadamente 80 profissionais em seus escritórios nacionais.
Renda Variável e Fixa
Através da Rio Bravo Investimentos S.A. e coligadas, a Rio Bravo administra fundos de investimento para
investidores institucionais do Brasil e do Exterior, organismos internacionais, empresas e investidores individuais
nas seguintes modalidades:
Fundos
Fundos
Fundos
Fundos

de Ações com foco em governança corporativa
de Private Equity e Capital de Risco
de Renda Fixa e Crédito
de Investimento Imobiliário

Todos os fundos de ações e renda fixa da Rio Bravo são orientados por análises fundamentalistas tanto em nível
macro como microeconômico. A Rio Bravo atua na maioria das empresas e projetos nos quais aloca capital.
A Rio Bravo também presta toda uma gama de serviços de Private Banking, com produtos próprios e de terceiros,
para investidores e family offices, inclusive internacionais.
Ao prover serviços para investidores, a Rio Bravo desenvolveu uma operação de administração de fundos imobiliários que se
tornou uma das maiores do país, atendendo investidores institucionais e individuais.
A Rio Bravo é um dos principais administradores de fundos de investimentos imobiliários no Brasil, gerindo investimentos em
imóveis no valor aproximado de R$ 2,8 bilhões em ativos. A experiência da Rio Bravo engloba a estruturação, emissão,
distribuição e a administração de cotas de fundos de investimento imobiliário.
Atividades Desenvolvidas como Administrador do Fundo
A Rio Bravo, na qualidade de Administrador do Fundo, tem todas as responsabilidades previstas na Instrução CVM
nº 472.
A Rio Bravo pratica todos os atos necessários à adequada gestão patrimonial do Fundo, de acordo com as decisões
dos Cotistas, além de ser responsável pelo cálculo dos rendimentos a serem distribuídos, pela elaboração e
divulgação das demonstrações financeiras do Fundo e pelo atendimento aos Cotistas.
Administradores da Rio Bravo
Paulo Bilyk (Chief Investment Officer)
Paulo A. P. Bilyk é o chief investment officer da Rio Bravo, além de ter sido um dos sócios fundadores da empresa
em 2000.
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Anteriormente, Paulo foi sócio e diretor executivo do Banco Pactual (atualmente, Banco BTG Pactual), onde dirigiu
o departamento de finanças corporativas, que passou a integrar em 1992 como associado. Nessa atividade Paulo
assessorou grandes e médias empresas no Brasil em aquisições e vendas de ativos, operações de mercados de
capitais e reestruturações de dívidas.
Antes do Banco Pactual, trabalhou de 1987 a 1989 na área de operações internacionais da Itautec Informática, uma
das principais empresas na área de sistemas de informação no Brasil, lidando com assuntos relacionados ao
Departamento de Comércio norte-americano e participando da equipe que deu início a uma joint venture da
empresa com a IBM para a comercialização do sistema AS/400 no Brasil.
Paulo Bilyk formou-se em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, em 1988, e concluiu
seu mestrado pela Fletcher School of Law and Diplomacy em 1992.
Gustavo H. B. Franco (Estrategista-chefe e presidente do conselho de administração)
Gustavo H. B. Franco é o estrategista-chefe da Rio Bravo, presidente do conselho de administração e um dos sócios
fundadores.
Foi presidente do BACEN entre agosto de 1997 e janeiro de 1999, tendo sido, nos quatro anos anteriores, diretor
da Área Internacional do BACEN e Secretário Adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Durante o
período em que esteve no serviço público, Gustavo teve participação central na formulação, operacionalização e
administração do Plano Real. Conduziu diretamente a operação dos mercados, negociações financeiras
internacionais (Plano Brady, acordo com o FMI em 1998), lançamentos de bônus da República, re-estruturações
bancárias (PROES, PROER, privatizações) e aspectos regulatórios próprios das atividades de bancos centrais.
De 1986 a 1993, Gustavo foi professor e pesquisador do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro - atividade que retomou em 2004 - e foi consultor de diversas organizações
internacionais, de órgãos dos governos federal, de Estados e do Município do Rio de Janeiro, bem como de várias
empresas privadas nacionais e estrangeiras. Também foi professor visitante e fellow na University of California Los
Angeles, Stanford e Harvard.
Gustavo Franco é membro do conselho de administração do Banco Daycoval, mantém atividade acadêmica (aulas e
pesquisas) e escreve regularmente para jornais e revistas. Tem dez livros publicados e mais de uma centena de
artigos em revistas acadêmicas. Seus escritos podem ser encontrados em sua home-page: http://www.econ.pucrio.br/gfranco.
É bacharel (1979) e mestre (1982) em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e PhD
(1986) pela Harvard University.
Mario Fleck (Presidente)
Mário Fleck é o presidente da Rio Bravo desde janeiro de 2009, depois de quatro anos como diretor de renda
variável.
Naquela posição, Mário ajudou a criar e gerir o Rio Bravo Fundamental FIA, o fundo de valor e ativismo da Rio
Bravo, do qual continua sendo o gestor.
Mário veio para a Rio Bravo depois de trabalhar 28 anos na Accenture, sendo 14 anos como presidente no Brasil.
Ingressou na Accenture em 1976, quando a empresa ainda se chamava Andersen Consulting, e tornou-se sócio em
1986. Liderou o Grupo de Produtos de Consumo até 1990, quando passou a presidir a empresa no Brasil. Também
integrou o conselho mundial da empresa e liderou projetos para clientes como o Grupo Pão de Açúcar, Sadia e
Vale, entre outros.
Mário é membro do conselho de administração da Cremer e da Eternit, foi conselheiro da Unipar e da Ferbasa, e é
conselheiro de três empresas não listadas em Bolsa: Disec, Direct Talk e Tecnologica.
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Mário Fleck formou-se em Engenharia Mecânica e Industrial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.
Além disso, colabora com diversas organizações não-governamentais, como a Parceiros da Educação. Já serviu nos
conselhos da Orquestra Sinfônica Brasileira e do Comitê para Democratização da Informática (CDI). Presidiu a AME
Campos, e foi ainda presidente do Conselho da EAESP da Fundação Getúlio Vargas. É membro do Board of
Governors do Weizmann Institute of Science, em Israel, e é vice-presidente da Federação Israelita de São Paulo e
da Câmara de Comércio Brasil-Israel.
Fabio Ohara Ishigami (Diretor, Distribuição Institucional)
Fabio Ohara Ishigami passou a integrar a Rio Bravo em 2003, como responsável pela distribuição institucional de
produtos.
Anteriormente, supervisionou a carteira de investimentos dos fundos de pensão como diretor de investimentos da
Secretaria de Previdência Complementar (SPC), nos anos de 2001 e 2002. Foi responsável pela área de operações
estruturadas de corporate bank do Banco Itaú S.A., onde ingressou após ter trabalhado por vários anos no banco de
investimentos do Banco Francês e Brasileiro.
Fabio possui larga experiência na estruturação de operações de captação de recursos para empresas brasileiras nos
mercados doméstico e internacional, bem como em operações de crédito corporativo.
Fabio Ohara formou-se em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP/SP, em 1991, e concluiu seu
MBA na University of California - Berkeley, com foco em Finance and General Management em 1999, tendo
também cursado o mestrado em Economia Política na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Miguel Russo Neto (Diretor – Risco e Compliance)
Miguel Russo é diretor da Rio Bravo desde junho de 2007, responsável pela área de Risco e Compliance.
Trabalhou de 1992 a 2007 na Sul América Investimentos, onde foi responsável por administração de risco,
compliance, jurídico, tecnologia, back-office e call center. Também trabalhou na administração de fundo de
fundos e na área de produtos.
Miguel Russo formou-se em Economia pela FEA/USP, em 1995, e concluiu seu mestrado em Modelagem Matemática
em Finanças pelo IME-FEA/USP em 2004.
Luiz Eugenio J. Figueiredo (Diretor de Operações)
Luiz Eugenio Junqueira Figueiredo é diretor de operações da Rio Bravo. Sócio da empresa desde sua fundação em
2000, liderou a área de fundos imobiliários e a área de private equity e venture capital, tendo participado
ativamente na captação de recursos, análise, negociação, estruturação e acompanhamento de investimentos.
Ex-associado na área de corporate finance do Banco Pactual, dedicado a projetos de fusões e aquisições no setor
financeiro, Luiz Eugenio atuou em diversas transações de compra e venda de bancos e seguradoras.
Antes de ingressar no Pactual em 1997, atuou por dois anos na área de análise de investimentos do Unibanco, sendo
responsável pelo acompanhamento e recomendação de investimento em empresas inicialmente no setor financeiro e,
posteriormente, também no setor de petróleo e petroquímica.
Iniciou sua carreira profissional na PricewaterhouseCoopers, onde permaneceu por quatro anos na área de
auditoria, com foco em instituições financeiras (bancos, seguradoras, fundos de investimentos, companhias de
arrendamento mercantil, consórcios), mas também tendo atuado em diversas indústrias e prestadoras de serviços.
Luiz Eugenio formou-se em Economia pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), São Paulo, em 1994.
Atualmente é presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital
(ABVCAP).
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José Romeu Del Moro Robazzi (Gestor de Investimentos)
José Romeu Del Moro Robazzi juntou-se à Rio Bravo em 2008 como gestor em nossa área de fundos multimercado.
José Romeu foi o sócio-responsável por gestão de fundos da Virtu Capital Gestão de Investimentos e,
anteriormente, foi o executivo responsável pela posição proprietária de crédito da tesouraria do Dresdner
Kleinwort no Brasil. Foi também membro da equipe de estruturação e distribuição de operações de créditos
sindicalizados no Unibanco, membro do comitê de novos produtos de tesouraria do banco e consultor de empresas
pela Accenture (na época, Andersen Consulting), com ênfase em projetos de tecnologia da informação para
empresas do setor financeiro.
José Romeu é engenheiro de eletrônica pelo ITA e tem um MBA em finanças pela The Wharton School of the
University of Pennsylvania.
Anita Spichler Scal (Gerente de Investimentos Imobiliários)
Anita Spichler Scal juntou-se à Rio Bravo em junho de 2006 e é atualmente gerente responsável pelos fundos de
investimento imobiliário, possuindo larga experiência na estruturação, emissão e administração de operações que
envolvem investimentos imobiliários.
Antes de se juntar à Rio Bravo, trabalhou por mais de 03 (três) anos no Safdié Private Banking (antigo Multi
Commercial Bank DTVM Ltda.), sempre na área de fundos de investimentos.
Anita formou-se em economia na Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP.
Cláudio de Araújo Ferreira (Advogado – Departamento Jurídico)
Cláudio de Araújo Ferreira juntou-se à Rio Bravo em 2006 como o advogado responsável pelo departamento
jurídico.
Antes de ingressar na Rio Bravo, Cláudio atuou em alguns escritórios nacionais, tais como Felsberg & Associados,
Choaib Paiva e Justo, e David do Nascimento, além de ter feito estágio nos escritórios Fiammenghi & Fiammenghi,
em Roma, e Millé Abogados, em Buenos Aires.
Claudio é mestrando em direito comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, formado em direito
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui especialização em administração de empresas e finanças pela
Fundação Getúlio Vargas. Adicionalmente cursou especialização em direito tributário no Instituto Brasileiro de
Estudos Tributários - IBET e cursou um semestre de business administration no Alpha & Beta College na Austrália.
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DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS

Descrição dos Empreendimentos
Originalmente o Fundo era titular de 98,37% (noventa e sete por cento) do terreno e construções onde está
localizado o Grand Plaza Shopping e um prédio para escritórios, objeto das matrículas nº 84.780 e nº 43.404 do 1º
Oficial de Registro de Imóveis de Santo André, enquanto o Fundo JK era titular de 100% (cem por cento) do terreno
e construções localizados em área contígua à do Grand Plaza Shopping, objeto da matrícula nº 53.303 do 1º Oficial
de Registro de Imóveis de Santo André, que englobam um hipermercado, uma loja de materiais de construção e
espaços de locação comercial.
Em 31 de julho de 2009, foram realizadas assembléias de cotistas do Fundo e do Fundo JK, tendo sido o Fundo JK
incorporado pelo Fundo, passando a pertencer ao Fundo todos os bens, direitos e obrigações do Fundo JK, sem
solução de continuidade, com a conseqüente extinção de pleno direito do Fundo JK.
Até esta data, o registro na matrícula nº 53.303 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Santo André da
transferência da propriedade do imóvel originariamente pertencente ao Fundo JK ainda não foi concluído.
Ressalvada a pendência do registro acima mencionada, a titularidade sobre 100% (cem por cento) do terreno e
construções localizados em área contígua à do Grand Plaza Shopping, que englobam o hipermercado Extra, uma
loja de materiais de construção C&C Casa e Construção e espaços de locação para lojas satélites, é exercida pelo
Fundo.
A fração ideal de 3% (três por cento) remanescentes do terreno e construções onde está localizado o Grand Plaza
Shopping, objeto da matrícula nº 84.780 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Santo André, é, na data deste
Prospecto, de titularidade da DELIMA, cuja posse é exercida em área certa e determinada de 2.531 m² (dois mil
quinhentos e trinta e um metros quadrados) constituída pelos espaços comerciais de nº 223, 224 e 228 do Grand
Plaza Shopping. Referidos espaços comerciais são atualmente destinados à comercialização de artigos de vestuário
e seus acessórios, por meio de loja da C&A, nos termos da “Escritura de Venda e Compra de Parte Ideal e Outras
Avenças”, lavrada as fls. 131, do Livro nº 6.889, do 9° Tabelião de Notas da Capital de São Paulo.
As receitas do Fundo provêm da distribuição de resultados dos Empreendimentos, gerados a partir da propriedade,
operação e desenvolvimento das unidades que compõem os Empreendimentos.
Os Empreendimentos englobam um complexo de compras e lazer num terreno de aproximadamente 155.694 m²
(cento e cinquenta e cinco mil seiscentos e noventa e quatro metros quadrados) de área, dotado de
estacionamento com capacidade total para 2.225 (dois mil duzentos e vinte e cinco) veículos. No entanto, o Fundo
é proprietário de apenas 147.438,50 m² (cento e quarenta e sete mil quatrocentos e trinta e oito inteiros e cinco
décimos metros quadrados) desta área total, sendo detentor dos direitos aquisitivos sobre os 8.255,50 m² (oito mil
duzentos e cinquenta e cinco inteiros e cinco décimos metros quadrados) remanescentes. Tal área de 8.255,50 m²
(oito mil duzentos e cinquenta e cinco inteiros e cinco décimos metros quadrados), utilizada para estacionamento,
é objeto do Compromisso de Venda e Compra firmado com a Rede Ferroviária Federal S.A. em 2000. Até o
momento, os registros imobiliários necessários à formalização da propriedade do Fundo sobre a mencionada área
não foram concluídos.
Os Empreendimentos localizam-se no principal vetor de desenvolvimento da Cidade de Santo André, no Estado de
São Paulo. A ocupação da região onde estão localizados os Empreendimentos é mediana, com espaço suficiente
para planejamento de futuras expansões. O nível sócio-econômico da região é médio e médio/alto, sendo ainda
marcante a presença de indústrias, que, gradualmente, vêm sendo substituídas por áreas de comércio. A região é
servida por diversas linhas de ônibus que ligam o local ao centro e aos diversos bairros da Cidade de Santo André.
Atualmente, os Empreendimentos contam com uma circulação média mensal de aproximadamente 1.100.000 (um
milhão e cem mil) visitantes.
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A partir de agosto de 2000, o estacionamento dos Empreendimentos foi equipado com sistemas de controle de
entrada e saída de veículos que permitem a cobrança de tarifas por períodos de permanência. A operação e
manutenção das áreas do estacionamento são realizadas por empresa administradora do estacionamento, sendo as
receitas provenientes desta atividade distribuídas entre os Empreendimentos nas proporções dos respectivos
terrenos destinados a esse fim, a proporção de 43% (quarenta e três por cento) para o JK Shopping e de 57%
(cinquenta e sete por cento) para o Grand Plaza Shopping. Como efeito da incorporação do Fundo JK pelo Fundo,
deixa de existir este critério de distribuição de receitas do estacionamento.
Atualmente, a administradora das áreas de estacionamento é a Park Place. Esta empresa faz jus a uma
remuneração mensal pelos serviços de administração prestados, deduzida diretamente das receitas auferidas com
a exploração comercial do estacionamento.
Os Empreendimentos devem obter alvarás de licença de uso e funcionamento - ALUF junto à Prefeitura Municipal
de Santo André, os quais se encontram atualmente em fase de renovação, conforme solicitado pela BRX. Como
condição para a referida renovação, a Prefeitura poderá apresentar solicitações adicionais à BRX para
cumprimento em determinados prazos, as quais, caso não atendidas, poderiam eventualmente resultar em
penalidades ou, em último caso, medidas de restrição aos Empreendimentos.
Todas as informações administrativas e operacionais relativas ao Grand Plaza Shopping e ao JK Shopping contidas
no presente Prospecto foram disponibilizadas pela BRX.
Grand Plaza Shopping
O Grand Plaza Shopping, anteriormente denominado ABC Plaza Shopping, foi constituído na forma de um
condomínio indivisível, em 04 de junho de 1997, sobre as frações ideais de terreno, edificações, áreas e
instalações comuns dos imóveis objeto das matrículas de nº 15.576, 76.457 e 43.403 do 1º Oficial de Registro de
Imóveis de Santo André, Estado de São Paulo, posteriormente unificadas na atual matrícula nº 84.780 do mesmo
cartório. Nestes terrenos estão corporificadas as construções do Grand Plaza Shopping (54.244,03 m² (cinquenta e
quatro mil, duzentos e quarenta e quatro metros quadrados) de ABL) e de um edifício para escritórios (5.586,00
m² (cinco mil quinhentos e oitenta e seis metros quadrados) de ABL), havendo também uma área destinada ao
estacionamento de veículos com 2.225 (duas mil duzentas e vinte e cinco) vagas fixas. O terreno localizado na
parte interna do pátio ferroviário da Estação de Santo André, cuja área maior está registrada no 3º Oficial de
Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo sob nº 13.937, também integra o Grand Plaza Shopping.
Também faz parte do complexo Grand Plaza Shopping o imóvel objeto da matrícula nº 43.404 do 1º Oficial de
Registro de Imóveis de Santo André, Estado de São Paulo, na qual está construída uma subestação e respectiva
casa de controle de baterias.
O Grand Plaza Shopping foi inaugurado em setembro de 1997 e, contava na época com 22.767 m² (vinte e dois mil
setecentos e sessenta e sete metros quadrados) de ABL, 2 (duas) lojas âncoras, 208 (duzentas e oito) lojas satélites
e estacionamento com capacidade para 1.700 (um mil e setecentos) veículos.
Atualmente, o Grand Plaza Shopping conta com uma área de lazer onde funcionam (i) 10 (dez) salas de cinema,
com 2.031 (duas mil e trinta e uma) poltronas, operadas pela empresa Cinemark, com 3.580 m² (três mil
quinhentos e oitenta metros quadrados), (ii) um centro de diversões Playland, que ocupa uma área de 1.000 m²
(um mil metros quadrados), (iii) um centro de diversões Labirinto Games, que ocupa uma área de 331 m²
(trezentos e trinta e um metros quadrados) e (iv) uma área de boliche e Sport Bar operado pela Stadium Bowl,
com 3.000 m² (três mil metros quadrados).
O Grand Plaza Shopping tem dois pavimentos, sendo equipado com 4 (quatro) escadas rolantes e 4 (quatro)
elevadores interligando os dois andares. No andar superior funcionam as salas de cinema, o Playland, o Labirinto
Games e o boliche, bem como a área destinada à administração do Grand Plaza Shopping.
O Grand Plaza atende uma população de 2,5 (dois e meio) milhões de consumidores, com renda per capita
bastante elevada e segundo a pesquisa do Ibope 2009, tem posição de liderança na sua área de influência com 40%
(quarenta por cento) de participação de mercado.
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Na área do Grand Plaza Shopping funciona também um prédio para locação comercial em uma construção de 8.086
m² (oito mil e oitenta e seis metros quadrados) de área, com 3 (três) pavimentos, que esta locada a empresas
como EDS – Eletronic Data System do Brasil, Caixa Econômica Federal e Amil. Os contratos de locação dessas áreas
prevêem o rateio das despesas do Grand Plaza Shopping. No entanto, aquelas empresas não contribuem para
formação do Fundo de Promoção.
A tabela abaixo mostra os indicadores de vendas do Grand Plaza Shopping, comparando os anos de 2007, 2008,
2009 e 2010. Os resultados dos empreendimentos Grand Plaza Shopping e do antigo JK Shopping são apresentados
de forma consolidada, pois todas as receitas e despesas dos mesmos foram incorporadas pelo Grand Plaza
Shopping:

Vendas
Vendas mensais por m²
(ABL)

2007
R$ 417.608.708

2008
R$ 456.214.101

2009
R$ 461.688.071

2010
R$ 512.542.888

R$ 6.936,00

R$ R$ 7.577,00

R$ 7.668,00

R$ 8.527,00

JK Shopping
Nas áreas do JK Shopping estão instaladas duas grandes edificações, nas quais funcionam um hipermercado Extra,
que ocupa 13.788 m² (treze mil setecentos e oitenta e oito metros quadrados) e cujo bloco tem 17.756 m²
(dezessete mil setecentos e cinquenta e seis metros quadrados) de área, e uma loja C&C Casa e Construção,
hipermercado de materiais de construção e decoração com 7.198 m² (sete mil cento e noventa e oito metros
quadrados), cujo bloco tem 9.943 m² (nove mil novecentos e quarenta e três metros quadrados) de área.
Além dessas duas grandes lojas, estão instaladas nas áreas do JK Shopping 18 (dezoito) lojas satélites, localizadas
no mesmo bloco do hipermercado Extra. O segundo e terceiro piso do bloco da C&C Casa e Construção, de 893 m²
(oitocentos e noventa e três metros quadrados) cada, são destinados à locação para fins comerciais.
Atualmente, a área total construída do JK Shopping é de 27.699 m² (vinte e sete mil seiscentos e noventa e nove
metros quadrados), sendo 23.546 m² (vinte e três mil quinhentos e quarenta e seis metros quadrados) de ABL.
Convenções de condomínio
A convenção de condomínio do Grand Plaza Shopping tem prazo de duração indeterminado, sendo que a
participação dos condôminos é representada por quinhões divisíveis na propriedade comum, de acordo com a
titularidade de cada um deles. Cabe ressaltar que no caso do Grand Plaza Shopping, a DELIMA exercerá sua posse
na área certa e determinada de 2.531,22 m² (dois mil quinhentos e trinta e um inteiros e vinte e dois centésimos
metros quadrados), composta pelos espaços comerciais de nº 223, 224 e 228 do Grand Plaza Shopping, pelo período
de 99 (noventa e nove) anos a contar de 29 de outubro de 2001, nos termos da “Escritura de Venda e Compra de
Parte Ideal e Outras Avenças”, lavrada as fls. 131, do Livro nº 6.889, do 9º Tabelião de Notas da Capital de São
Paulo. Durante o referido prazo de 99 (noventa e nove) anos, a DELIMA não fará jus ao recebimento de
participação no Grand Plaza Shopping. Expirado este prazo, serão revertidos em favor da DELIMA todos dos direitos
e obrigações que lhe são próprios, passando a participar nas receitas e despesas, na proporção de seu quinhão.
No caso do JK Shopping, a convenção de condomínio também tem prazo de duração indeterminado.
As convenções de condomínio dos Empreendimentos prevêem o rateio das despesas condominiais entre respectivos
condôminos, bem como das receitas dos Empreendimentos, decorrentes de aluguéis, receitas financeiras, receitas
de locações de áreas na exploração de feiras, desfiles e convenções e receitas do estacionamento, na proporção
de seu respectivo quinhão na propriedade.
As convenções de condomínio dos Empreendimentos estabelecem, ainda, que o produto líquido das receitas
mensais efetivamente recebidas deve ser distribuído aos condôminos sempre que houver disponibilidade na conta
bancária própria dos Empreendimentos, com a apresentação de contas das receitas e despesas do mês, até o 5º
(quinto) Dia Útil do mês subsequente. Considera-se produto líquido a diferença positiva entre as receitas
efetivamente recebidas pelos Empreendimentos, individualmente, e o total das respectivas despesas de
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manutenção dos próprios Empreendimentos, deduzidas as retenções impostas por lei ou deliberadas pelos
condôminos.
Administração
Conforme previsto na convenção de condomínio de cada um dos Empreendimentos, o Grand Plaza Shopping e o JK
Shopping são administrados por empresas especializadas. Em ambos os casos, atualmente a administradora
contratada é a BRX.
A BRX, na qualidade de administradora dos Empreendimentos, tem as seguintes atribuições: (i) representar os
condôminos junto aos respectivos Empreendimentos; (ii) propor os orçamentos anuais de cada Empreendimento,
bem como as suas normas para estruturação e operação dos serviços de apoio; (iii) administrar cada um dos
Empreendimentos no que se refere à locação das unidades; (iv) receber as receitas dos Empreendimentos,
inclusive as receitas oriundas de aluguéis, e destiná-las de acordo com o que ficar decidido nas reuniões dos
condôminos de cada Empreendimento; (v) dirigir os serviços de apoio a cada um dos Empreendimentos, inclusive
no que se refere à contratação e dispensa de pessoal próprio e de serviços de terceiros; (vi) prestar aos
condôminos, por meio de relatórios periódicos, as informações necessárias ao acompanhamento do desempenho
comercial das áreas dos respectivos Empreendimentos, bem como aquelas relativas aos resultados da
administração dos respectivos Empreendimentos; e (vii) promover estudos, pesquisas, análises e diligências
visando melhorar os resultados de cada Empreendimento.
Além disso, a BRX é responsável pela gestão dos contratos de locação das unidades e acompanhamento das
renegociações, aditivos e rescisões dos respectivos contratos, bem como pela supervisão e acompanhamento do
planejamento, aprovação e execução das campanhas publicitárias, promocionais e de relações públicas dos
Empreendimentos. A BRX também responde pela revisão, supervisão e acompanhamento de todos os sistemas
administrativos dos Empreendimentos.
Finalmente, a BRX coordena o sistema de recursos humanos dos Empreendimentos, realizando a contratação das
pessoas físicas ou jurídicas, empregados ou prestadores de serviços e fixando suas remunerações e demais
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, os quais compõem os encargos condominiais dos
Empreendimentos.
As despesas com remuneração da administradora são incluídas entre as despesas de condomínio, rateadas
mensalmente entre os lojistas e locatários das áreas comerciais de cada Empreendimento.
Atualmente, o Grand Plaza Shopping e o JK Shopping contam com 86 (oitenta e seis) funcionários diretos, incluindo
os estagiários do departamento de auditoria de lojas, e 165 (cento e sessenta e cinco) funcionários em serviços
terceirizados de limpeza, segurança e outros. Além disso, ambos os Empreendimentos mantêm relações com
diversos prestadores de serviços, conforme descrito abaixo.
A maior parte dos serviços de apoio, tais como limpeza, manutenção, conservação, segurança e paisagismo dos
Empreendimentos é terceirizada. Os Empreendimentos contratam empresas especializadas para prestação dos
referidos serviços, sendo que, atualmente, a empresa prestadora dos serviços de limpeza, jardinagem,
ascensoristas e orientadores de tráfego é a Verzani & Sandrini Ltda., em ambos os Empreendimentos.
Seguros
Os Empreendimentos mantêm apólices de seguros compatíveis com os riscos inerentes às atividades desenvolvidas
nas respectivas áreas. Em 15 de dezembro de 2010, foram firmados contratos com a CHUBB do Brasil Companhia
de Seguros, inscrita no CNPJ/MF 33.170.085/0001-05, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à
Avenida Maria Coelho Aguiar, nº 215, Bloco F, 4º andar, Santo Amaro, CEP 05805-000, com prazo de vigência das
24:00 horas do dia 15 de novembro de 2010 às 24 horas do dia 15 de novembro de 2011, representativos das
apólices de seguro das áreas dos Empreendimentos.
A apólice de seguro contra incêndio, raio e explosão de qualquer natureza protege os edifícios por danos materiais
causados por incêndio e/ou queda de raio na área do terreno ou edifícios segurados. O seguro contra perda ou
109
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

pagamento de aluguel garante o reembolso do valor dos aluguéis que os Empreendimentos deixarem de receber
caso ocorra um sinistro decorrente de incêndio, raio ou explosão por qualquer causa, os Empreendimentos não
puderem mais alugar seus espaços. O seguro contra responsabilidade civil dos Empreendimentos garante o
reembolso, até os limites estabelecidos na tabela acima, das quantias pelas quais os Empreendimentos venham a
ser responsabilizados civilmente em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado
expressamente pela seguradora, relativas a reparações por danos involuntários, pessoais e/ou materiais, causados
a terceiros, reclamados durante a vigência do seguro.
Na opinião da Rio Bravo, fundamentada em recomendação e orientação da BRX, os seguros atualmente contratados
são suficientes para a preservação dos imóveis e são compatíveis com os riscos inerentes às atividades
desenvolvidas.
Receitas de aluguel
Os aluguéis das unidades comerciais consistem na principal fonte de receitas dos Empreendimentos. As locações
das lojas e espaços comerciais nas áreas dos Empreendimentos são disciplinadas pelas Normas Gerais.
As Normas Gerais estabelecem que os lojistas locatários devem pagar ao respectivo Empreendimento um aluguel
mínimo mensal, fixo, acrescido da diferença positiva entre o aluguel variável determinado como percentual do
faturamento do lojista e o mínimo mensal fixo, se houver. Dessa forma, é assegurado aos Empreendimentos um
aluguel mínimo mensal, cobrado sempre que seu valor atualizado pelos índices contratuais for superior ao valor do
aluguel variável. O aluguel mínimo mensal e o variável são calculados conforme segue:
(i)

Aluguel Mínimo Mensal: estabelecido caso a caso, em contrato celebrado entre o Empreendimento locador
e o lojista locatário. Para cálculo desse aluguel mínimo mensal, são levados em consideração aspectos
micro e macroeconômicos. Em todos os anos, em dezembro, na maioria dos contratos, o valor desse
aluguel mínimo corresponde ao dobro do valor devido nos demais meses, tendo em vista o maior volume
de receitas gerado pelas lojas nesse mês.

(ii)

Aluguel Variável ou Percentual: em geral, é proporcional ao faturamento bruto mensal da atividade ou
comércio exercido pelo lojista locatário, devendo ser calculado segundo a percentagem estabelecida no
contrato de locação específico. Os Empreendimentos entendem por faturamento bruto, para efeito de
cálculo do aluguel variável, as vendas à vista ou a prazo realizadas pelo lojista locatário, tanto no imóvel
locado como externamente por meio de visitas a clientes, sendo que as vendas a prazo devem ser
computadas pelo seu valor global, de uma só vez.

O faturamento bruto deve ser informado semanalmente pelos locatários, por escrito, por meio de formulário
próprio fornecido pelo administrador dos Empreendimentos, nos quais deverão constar os valores das vendas
diárias realizadas.
A fiscalização sobre o faturamento bruto recebe importante atenção dos Empreendimentos, e tanto as Normas
Gerais como os contratos de locação celebrados pelos Empreendimentos estabelecem, de modo expresso, os
direitos de os Empreendimentos, sempre que julgarem oportuno, terem acesso aos imóveis e sistemas de controle
dos lojistas locatários para fins de constatação, comparação ou conferência das informações sobre o faturamento
ou vendas.
A cobrança dos aluguéis acima descritos e dos encargos ligados à locação, tais como as despesas condominiais e a
contribuição dos locatários para o Fundo de Promoção, é feita pelo administrador dos Empreendimentos, por meio
da emissão de notas de débito e boletos bancários.
Os atrasos nos pagamentos são analisados individualmente, sendo que não há uma política de cobrança
determinando prazos e medidas a serem adotadas. As empresas administradoras dos Empreendimentos buscam
sempre uma composição amigável, evitando recorrer ao judiciário. No entanto, exauridas as possibilidades de
composição e/ou cobrança extrajudicial, os Empreendimentos recorrem ao Poder Judiciário (vide Seção “Ações
Judiciais” deste Prospecto).
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Inadimplência
Historicamente, em relação aos dois Empreendimentos, o recebimento dos valores devidos no dia do vencimento
dos respectivos pagamentos gira em torno de 80% (oitenta por cento) do total cobrado. Por sua vez, os pagamentos
de débitos no prazo máximo de até três semanas após o vencimento dos mesmos representa um volume de 95%
(noventa e cinco por cento) do cobrado. Finalmente, 5% (cinco por cento) do total cobrado é normalmente pago
com mais de um mês de atraso. Em contrapartida, usualmente os Empreendimentos recebem a cada mês 5% (cinco
por cento) relativos a atrasos, o que torna a inadimplência total tendendo a zero.
O quadro abaixo demonstra os níveis históricos de inadimplência global percentual em relação ao total cobrado a
partir de janeiro de 2006 até dezembro de 2010 para o Grand Plaza Shopping:
Grand Plaza Shopping
Inadimplência em %
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Vacância
Atualmente (data base 31 de janeiro de 2011), o número de lojas vagas no Grand Plaza Shopping é de 13 (treze)
lojas, o que equivale a 993,32 m2 de ABL, representando 5,26% (cinco inteiros e vinte e seis por cento) da ABL
total do Grand Plaza Shopping. Em relação ao JK Shopping, atualmente, não existem salas comerciais vagas.
Historicamente, no período compreendido entre os anos de 2006 a 2010, o percentual médio de vacância
consolidado dos Empreendimentos apresentou os seguintes indicadores:
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Grand Plaza Shopping
Vacância em %
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Ações Judiciais
Em 31 de março de 2011, o Grand Plaza Shopping e o Fundo eram parte em 34 (trinta e quatro) ações judiciais,
sendo que (i) em 15 (quinze) delas figuravam como autor (principalmente ações de cobrança, despejo, entre
outras), com valor de causa atualizado no montante de R$ 1.763.166,17 (um milhão setecentos e sessenta e três
mil cento e sessenta e seis reais e dezessete centavos), e (ii) em 19 (dezenove) ações figuravam na qualidade de
réu (em sua maioria, ações de natureza indenizatória, reclamações trabalhistas, entre outros), cujo valor de causa
atualizado soma o montante de R$ 3.230.636,85 (três milhões duzentos e trinta mil seiscentos e trinta e seis reais
e oitenta e cinco centavos), para as quais há provisão no valor de R$ 457.261,17 (quatrocentos e cinquenta e sete
mil duzentos e sessenta e um reais e dezessete centavos).
O relatório contendo informações mais pormenorizadas das ações judiciais acima descritas encontra-se disponível
para consulta na sede do Administrador, na Cidade de São Paulo, à Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º
andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065.
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13.

PROJETO DE EXPANSÃO
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PROJETO DE EXPANSÃO

Nos últimos 4 meses, o Grand Plaza Shopping contou com uma taxa de ocupação de, aproximadamente, 99%
(noventa e nove por cento) de sua ABL, o que demonstra a elevada demanda na região por empreendimentos dessa
natureza e a necessidade premente da realização de obras para sua modernização e aumento de áreas disponíveis.
Dessa forma, planeja-se ampliar o Grand Plaza Shopping com a construção de área adicional no local onde
atualmente se encontra parte do estacionamento do Grand Plaza Shopping, ampliando o prédio do Grand Plaza
Shopping com a criação de 14.823 m² (quatorze mil oitocentos e vinte e três metros quadrados) de área passível
de locação.
De acordo com o projeto de expansão acima descrito, provisiona-se que os lojistas pratiquem a venda por metro
quadrado entre R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 1.000,00 (um mil reais), potencialmente atrativa para os novos
operadores a serem prospectados. Além disso, projeta-se um aumento de receita de locação por metro quadrado
para área da expansão entre R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a R$ 115,00 (cento e quinze reais) por metro quadrado.
De acordo com os estudos de mercado realizados pela Lumine, existe a seguinte expectativa de incremento das
receitas de locação provenientes da ampliação do Grand Plaza Shopping:

O quadro a seguir ilustra a projeção do fluxo de caixa anual do Fundo, contendo as principais receitas e despesas
do Fundo, considerando-se a expansão dos Empreendimentos. Os valores abaixo foram estimados com base em
estudos realizados pela Lumine.

114
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

ANOS

2010

1

TOTAL ENTRADAS

32.135.297,43

1.1

(+) Entrada 8ª Emissão

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

(+) Resultado Operação do Shopping
Receita de aluguel mensal ABC + JK
Estacionamento
Estacionamento -Expansão
Luvas Expansão
Merchandising

32.135.297,43
26.056.293,84
6.079.003,59
-

2

DESPESAS OPERACIONAIS

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

(-) Despesas Administrativas
Taxa de Administração do Fundo Imobiliário
Taxa de Escrituração
Honorários de Auditoria - Terco GT
Honorários de Contabilidade - JJ Chaves S/C Ltda.
Honorários Advocatícios
Demais Despesas

3

RESULTADO NÃO OPERACIONAIS

3.1
3.1.1

(+/-) Resultado Financeiro
Receitas Financeiras

3.2
3.2.1

(+/-) Outras Receitas
IRRF sobre movimentação financeira (saldo)

4

INVESTIMENTOS ( EXPANSÃO)

(459.063,34)
(459.063,34)
(244.202,96)
(32.575,06)
(12.007,50)
(25.984,02)
(57.304,59)
299.020,42
381.759,30
381.759,30
(82.738,88)
(82.738,88)
(1.791.686,69)

2011

2012

124.826.211,14

2013

2014

2015

38.680.828,02

47.343.534,94

46.991.527,70

47.841.073,65

29.826.211,14
23.697.680,07
4.006.596,00
2.121.935,07
-

38.680.828,02
27.353.096,43
6.994.453,54
180.000,00
4.041.823,47
111.454,59

47.343.534,94
36.055.141,34
7.259.679,08
720.000,00
2.857.135,73
451.578,79

46.991.527,70
37.409.945,79
7.517.883,75
720.000,00
870.491,82
473.206,34

47.841.073,65
38.699.871,24
7.764.168,19
720.000,00
163.773,51
493.260,71

(494.260,59)
(494.260,59)
(287.886,59)
(36.636,34)
(13.100,25)
(24.128,46)
(107.742,50)
(24.766,45)
192.000,00
240.000,00
240.000,00
(48.000,00)
(48.000,00)
(73.119.296,52)

(438.187,91)
(438.187,91)
(266.777,02)
(33.808,32)
(12.115,25)
(22.215,32)
(84.280,00)
(18.992,00)
192.000,00
240.000,00
240.000,00
(48.000,00)
(48.000,00)
(17.473.463,28)

(439.584,56)
(439.584,56)
(267.555,12)
(33.906,93)
(12.150,59)
(22.280,12)
(84.525,82)
(19.165,99)
240.000,00
300.000,00
300.000,00
(60.000,00)
(60.000,00)
(1.831.360,02)

(457.235,90)
(457.235,90)
(267.555,12)
(33.906,93)
(12.150,59)
(22.280,12)
(84.525,82)
(36.817,33)
240.000,00
300.000,00
300.000,00
(60.000,00)
(60.000,00)
(1.805.506,94)

(458.497,49)
(458.497,49)
(268.224,01)
(33.991,69)
(12.180,96)
(22.335,82)
(84.737,13)
(37.027,87)
288.000,00
360.000,00
360.000,00
(72.000,00)
(72.000,00)
(1.739.443,10)

95.000.000,00

O projeto de expansão acima referido contempla a criação de área para aproximadamente 108 (cento e oito) novas
lojas satélite, 2 (duas) mega-lojas, 3 (três) lojas âncora, 675 (seiscentas e setenta e cinco) vagas de
estacionamento. Está previsto, ainda, que parte da área atualmente utilizada pelo hipermercado Extra seja
ocupada por novas lojas do Grand Plaza Shopping, havendo redução de 4.155,96 m² (quatro mil cento e cinquenta
e cinco inteiros e noventa e seis centésimos metro quadrado) da área do hipermercado Extra.
O quadro abaixo resume as alterações nos números de lojas e áreas previstas no Projeto de Expansão:

Centro Empresarial
Vagas de estacionamento
Total

5.586 m²
2.225 vagas
280 lojas
62.708,85 m²

Quadro de Áreas - Resumo
Expansão
108 lojas
5.946,37 m²
2 lojas
981,39 m²
3 lojas
6.759,05 m²
4 lojas
1.135,70 m²
675 vagas
117 lojas
14.822,51 m²

Extra Hipermercado

13.788,26 m²

(4.155,96 m²)

Satélites
Mega-lojas
Âncoras
Praça de Restaurantes

Existente
267 lojas
25.460,54 m²
7 lojas
4.088,62 m²
6 lojas
27.573,69 m²
0

Total
375 lojas
31.406,91 m²
9 lojas
5.070,01 m²
9 lojas
34.332,74 m²
4 lojas
1.135,70 m²
5.586 m²
2.900 vagas
397 lojas
77.531,36 m²
9.632,30 m²

Conforme estudo da Lumine, os desenhos abaixo ilustram e detalham o projeto da expansão e a posição de cada
tipo de loja após a inauguração da expansão:
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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14.

RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS COM O FUNDO E COM A OFERTA
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS COM O FUNDO E COM A OFERTA

Informações sobre as Partes
O Coordenador Líder e Administrador
O Coordenador Líder é a Rio Bravo, que também atua como Administrador do Fundo. Para informações sobre a Rio
Bravo, ver Seção “Perfil do Administrador” deste Prospecto.
Escriturador
A escrituração das cotas do Fundo é realizada pelo Itaú Corretora de Valores S.A.
Relacionamento entre as Partes
Relacionamento do Escriturador com o Administrador/Coordenador Líder
Atualmente, o Escriturador presta serviços de escrituração, custódia e controladoria para diversos fundos
administrados pelo Administrador e empresas de seu grupo econômico, bem como para o mesmo diretamente.
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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15.

ANEXOS
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ANEXO I
DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
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ANEXO III
FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO PERFIL DE RISCO AO INVESTIMENTO EM COTAS
DO FUNDO - FORMULÁRIO DE SUITABILITY
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FORMULÁRIO DE SUITABILITY

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING (“Fundo”) – 8ª Emissão de Cotas
Nome do Investidor:
Idade:
RG:
CPF:
Nacionalidade:
Formulário de Suitability

1) A primeira aplicação em um fundo de investimento imobiliário (“FII”) foi realizada há
quanto tempo?
a) Nunca fez
b) 1 ano ou menos
c) 3 anos ou menos
d) mais de 5 anos

2) Tem ciência de que as cotas de FII (fundos fechados) não podem ser resgatadas a não ser
quando do término do prazo de duração do FII ou de sua liquidação?
a) Sim
b) Não

3) Qual o percentual deste investimento em relação a todos os investimentos?
___ %

4) A primeira aplicação em um fundo de ações ou multimercado foi realizada há quanto
tempo?
a) Nunca fez
b) 1 ano ou menos
c) 3 anos ou menos
d) mais de 5 anos
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5) Qual tempo está mais próximo do horizonte de investimento deste portfólio? O horizonte
de investimento consiste no tempo que é necessário para obter um melhor retorno e
determina o período que o cliente terá de esperar para que o portfólio fique investido antes
que o principal seja inteiramente resgatado.
a) 1 ano
b) 3 anos
c) 5 anos
d) mais de 5 anos

6) Com qual probabilidade um evento inusitado, como um casamento, venha a modificar o
horizonte de investimento para um período igual ou inferior a seis meses?
a) menor que 10%
b) maior que 10% e menor que 30%
c) maior que 30% e menor que 50%
d) maior que 50%

7) Enumere as preferências do cliente para os seguintes atributos associando um número de
“um” a “cinco” sendo “um” o mais importante.
a) Preservação do Capital [___]
b) Crescimento [___]
c) Baixa volatilidade [___]
d) Fluxo de caixa corrente [___]
e) Crescimento agressivo [___]
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ANEXO IV
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2008, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE E DO RELATÓRIO
DE ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO V
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2009, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE E DO RELATÓRIO
DE ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO VI
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2010, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE E DO RELATÓRIO
DE ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO VII
REGULAMENTO
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Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de Cotas da 8ª Emissão do

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING
CNPJ/MF nº 01.201.140/0001-90
Coordenador Líder e Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA.
Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo - SP
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING (“Fundo”), representado por seu Administrador (abaixo definido), está realizando uma oferta pública
primária que compreende a distribuição de até 13.103.448 (treze milhões cento e tres mil, quatrocentas e quarenta e oito) cotas da 8ª (oitava) emissão de cotas do Fundo
(“Cotas” e “Emissão”, respectivamente), a ser realizada no Brasil, por meio de distribuição pública, sob regime de melhores esforços de colocação, através de um ou mais
leilões, conforme o caso, a serem realizados no sistema de negociação de balcão organizado do segmento da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”), sujeita a registro na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme procedimentos previstos na Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008,
conforme alterada, e na Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 472” e “Instrução CVM nº 400”, respectivamente), com
preço mínimo de emissão de R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos) por Cota (“Preço por Cota”), exceto na hipótese de exercício do direito de preferência de
subscrição por parte dos atuais cotistas do Fundo na Data Base (qual seja a data de publicação do Anúncio de Início desta Oferta), em que o Preço por Cota será de R$ 7,25
(sete reais e vinte e cinco centavos) (“Oferta”), perfazendo o montante total de até:

R$ 109.282.756,32*
(cento e nove milhões duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos)
Código ISIN das Cotas do Fundo: BRABCPCTF000
A Oferta será coordenada pela Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet,
nº 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 72.600.026/0001-81 (“Administrador” e/ou “Coordenador Líder”), integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários, legalmente habilitado a prestar o serviço de distribuição de valores mobiliários, sendo que o Coordenador Líder, ao seu
exclusivo critério, poderá convidar outras instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição de valores mobiliários e que tenham aderido às regras de
participação e liquidação bruta da BM&FBOVESPA e do sistema de negociação de balcão organizado do segmento BM&FBOVESPA para participar da Oferta (“Instituições
Contratadas”). A Oferta e a Emissão das Cotas foram autorizadas pela maioria dos cotistas do Fundo, em conformidade com o disposto no regulamento do Fundo
(“Regulamento”), por meio de assembleia geral extraordinária de cotistas do Fundo realizada em 08 de dezembro de 2010, cuja respectiva ata foi devidamente registrada
sob o nº 8756852, junto ao 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo – SP, em 13 de dezembro de 2010.
O Fundo tem por objeto o desenvolvimento e a comercialização de empreendimentos imobiliários, através da aquisição de bens imóveis destinados à revenda ou a
incorporações imobiliárias, para posterior alienação, locação ou arrendamento, com o propósito de proporcionar aos Cotistas a rentabilidade decorrente da valorização de
suas cotas e do recebimento da distribuição de rendimentos, em consonância com a política de investimento do Fundo prevista no Regulamento. A administração e gestão
da carteira do Fundo é realizada pela Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda., acima qualificada, autorizada para o exercício profissional de administração de carteira de
títulos e valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 6.044, de 12 de julho de 2000, na forma da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada (“Lei nº
8.668/93”), e da Instrução CVM nº 472. A constituição do Fundo e o inteiro teor do Regulamento foram aprovados por ato único do UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros,
primeiro administrador do Fundo ABC, datado de 08 de junho de 2004. O Regulamento foi alterado em 14 de abril de 2011, e foi registrado no 3° Ofício de Registro de
Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em 15 de abril de 2011, sob n.° 8766503.
A OFERTA FOI REGISTRADA NA CVM EM [•] DE [•] DE 2010, SOB O Nº [•], NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 472 E DA INSTRUÇÃO CVM 400.
As cotas do Fundo foram admitidas à negociação na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em 12 de março de 2004.
Ainda que o Administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos da carteira de investimentos do Fundo (“Carteira”), não há garantia de completa de eliminação
de possibilidade de perdas para o Fundo e, consequentemente, para o investidor. Além disso, qualquer rentabilidade que venha a ser obtida pelo Fundo não representará
garantia de rentabilidade futura. O Fundo não conta com garantia do Administrador, do Coordenador Líder ou de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo
Garantidor de Créditos – FGC. A presente Oferta não contará com classificação de risco. Ainda, não há compromisso ou garantia por parte do Administrador ou do
Coordenador Líder de que o objetivo de investimento do Fundo será atingido.
As informações contidas neste Prospecto estão em consonância com o Regulamento, porém não o substituem. É recomendada a leitura cuidadosa tanto deste Prospecto
quanto do Regulamento, com especial atenção às cláusulas do Regulamento relativas ao objetivo do Fundo, à sua política de investimento e à composição de sua Carteira,
bem como às disposições deste Prospecto que tratam dos fatores de risco aos quais o Fundo e o investidor estão sujeitos.
Todo cotista, ao ingressar no Fundo, deverá atestar, por meio de termo de ciência de risco e de adesão ao Regulamento, que recebeu exemplar deste Prospecto e do
Regulamento do Fundo, que tomou ciência dos objetivos do Fundo, de sua política de investimento, da composição da Carteira, da taxa de administração devida pelo
Fundo, dos riscos associados ao seu investimento no Fundo e da possibilidade de ocorrência de variação e perda no patrimônio líquido do Fundo e, consequentemente, de
perda, parcial ou total, do capital investido no Fundo.
O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade do fundo de
investimento, bem como sobre as Cotas do Fundo a serem distribuídas.
Não há garantias de que o tratamento tributário aplicável aos cotistas, quando da amortização e/ou resgate de suas Cotas, será o mais benéfico dentre os previstos
na legislação tributária vigente. Para maiores informações sobre a tributação aplicável aos cotistas e ao Fundo, vide Seção “O Fundo de Investimento Imobiliário
Grand Plaza Shopping - Regras de Tributação do Fundo”, na página 66 deste Prospecto.
Quaisquer solicitações de esclarecimentos sobre a Oferta e o Fundo devem ser feitos exclusiva e diretamente ao Coordenador Líder.

As Cotas serão negociadas exclusivamente no mercado de bolsa administrado pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, observado o
disposto neste Prospecto e no Regulamento.

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS 35 A 45 DESTE PROSPECTO, PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS QUE
DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DO INVESTIMENTO NAS COTAS.
O investimento do Fundo de que trata este Prospecto apresenta riscos para o Investidor. Ainda que o Administrador mantenha sistema de gerenciamento de
riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para o investidor. O fundo de investimento de que trata este
Prospecto não conta com garantia do Administrador, do Consultor Imobiliário, do Coordenador Líder, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo
Garantidor de Créditos - FGC. Qualquer rentabilidade que venha a ser obtida pelo Fundo não representa garantia de rentabilidade futura.
A autorização para constituição e funcionamento do Fundo, bem como o registro da Oferta, não implicam, por parte da CVM, garantia de veracidade das
informações prestadas, ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, do Administrador, de sua política de investimento, ou, ainda, das Cotas a serem
distribuídas.
Todo investidor, ao ingressar no Fundo, deverá atestar, por meio de termo de adesão ao Regulamento e de ciência de risco, que recebeu exemplar deste
Prospecto e do Regulamento, que tomou ciência dos objetivos do Fundo, de sua política de investimento, da composição da carteira do Fundo, da taxa de
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administração, dos riscos associados ao seu investimento no Fundo e da possibilidade de ocorrência de variação e perda no patrimônio líquido do Fundo e,
consequentemente, de perda, parcial ou total, do capital investido pelo investidor.
Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo e este Prospecto poderão ser obtidos junto ao Administrador e à CVM.
AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DESTE PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Administrador/Coordenador Líder

Gestor

Escritirador

Auditores Independentes

Assessores Legais

A data deste Prospecto é 18 de abril de 2011.

*Considerando a subscrição e integralização da totalidade das Cotas pelo preço de R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos) por Cota.
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INTRODUÇÃO
DEFINIÇÕES
Para fins deste Prospecto, os termos e expressões contidos nesta Seção, no singular ou no plural, terão o seguinte
significado:
8ª Emissão ou
Emissão

A 8ª Emissão de Cotas do Fundo objeto da presente Oferta.

Administrador ou Rio Bravo

Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, à Avenida Chedid Jafet, nº 222, 3º andar, Bloco B, Vila
Olímpia, CEP 04551-065, inscrita no CNPJ/MF sob nº 72.600.026/000181.

ABL

Área bruta locável, que corresponde à soma de todas as áreas
disponíveis para a locação nos centros comerciais, exceto quiosques
temporários e as áreas comerciais de propriedade de terceiros.

ABRASCE

Associação Brasileira de Shopping Centers.

Agentes de Custódia

Os agentes de custódia autorizados a operar na BM&FBOVESPA.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de Encerramento da Distribuição Pública de Cotas de emissão
do Fundo.

Anúncio de Início

Anúncio de Início da Distribuição Pública de Cotas de emissão do
Fundo.

Assembleia Geral de Cotistas

Assembleia Geral de Cotistas do Fundo.

Auditor Independente

Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S, com sede na
Cidade e Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, 12.995 - 15
andar, São Paulo - SP, CEP 04578-000, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 61.366.936/0001-25;

Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado referente à Distribuição Pública de Cotas de emissão
do Fundo.

BACEN

Banco Central do Brasil.

BM&FBOVESPA

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros,
sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Praça Antonio Prado, nº 48, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 09.346.601/0001-25.

Boletim de Subscrição

O boletim de subscrição de Cotas do Fundo.

BRX

BRX Administração de Shopping Centers S/C Ltda., companhia
contratada como administradora dos Empreendimentos, com sede na
Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, à Avenida Industrial, nº
600, CEP 09080-500, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.839.383/0001-11.

Central Depositária BM&FBOVESPA

Central Depositária, Câmara de Compensação Liquidação e
Gerenciamento de Riscos de Operações do Segmento Bovespa da
8
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BM&FBOVESPA.
CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda.

Código Civil Brasileiro

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e alterações posteriores.

COFINS

Contribuição ao Financiamento da Seguridade Social.

Comprovante de Recolhimento
da Taxa de Fiscalização

Guia de recolhimento da Taxa de Fiscalização CVM relativa à
distribuição pública das Cotas, instituída pela Lei nº 7.940, de
20/12/1989, à alíquota de 0,30% sobre o valor total da presente Oferta,
conforme previsto no artigo 20, § 6º, da Lei nº 8.383, de 30/12/1991.

Comunicado da 1ª Etapa

Comunicado ao mercado a ser publicado pelo Administrador, por meio
do qual se informará a quantidade de Cotas não subscritas na 1ª Etapa
do Direito de Preferência de Subscrição.

Contrato de Distribuição

O “Contrato de Coordenação e Colocação de Cotas da Oitava Emissão
do Fundo de Investimento Imobiliário Grand Plaza Shopping”, celebrado
em [●] de [●] de 2011, tendo como partes o Fundo, representado pelo
Administrador, e a Rio Bravo e, como interveniente-anuente, a
BM&FBOVESPA.

Coordenador Líder

Rio Bravo.

Cotas

Cotas de emissão do Fundo.

Cotas Remanescentes

Quantidade de Cotas que não forem subscritas e integralizadas no
contexto do exercício do Direito de Preferência de Subscrição pelos
Cotistas.

Cotas Restantes da 1ª Etapa

Cotas não subscritas na 1ª Etapa do Direito de Preferência de
Subscrição.

Cotistas

Titulares de Cotas.

Cotistas

Cotistas do Fundo.

Custodiante
e/ou Itaú Unibanco

Itaú Unibanco S.A., instituição financeira, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha,
nº 100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Data Base

A data de publicação do Anúncio de Início.

Direito de Preferência de Subscrição

Direito de preferência de subscrição de Cotas.

Decreto nº 6.306/07

Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, e posteriores alterações.

Decreto nº 7.412/10

Decreto nº 7.412, de 30 de dezembro de 2010, e posteriores alterações.

DELIMA

Delima Administração e Participações Ltda., com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Manoel Ribeiro da Cruz, nº 35,
9
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Granja Julieta, CEP 04716-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
06.259.588/0001-89.
Dias Úteis

Os dias compreendidos entre a segunda a sexta-feira, exceto (i)
feriados ou dias em que, por qualquer motivo, não houver expediente
comercial ou bancário no Estado de São Paulo ou na Cidade de São
Paulo; e (ii) feriados de âmbito nacional.

Empreendimentos

Grand Plaza Shopping
estacionamento.

Escriturador

Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 3.400, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64.

Fundo

Fundo de Investimento Imobiliário Grand Plaza Shopping.

Fundo de Promoção

Fundo destinado a custear as campanhas promocionais de publicidade e
propaganda e eventos do Grand Plaza Shopping, constituído por
contribuições mensais de lojistas e proprietários.

Governo Federal

Governo da República Federativa do Brasil.

Grand Plaza Shopping

Shopping Center sob a denominação comercial Grand Plaza Shopping,
anteriormente denominado ABC Plaza Shopping, localizado na Cidade
de Santo André, Estado de São Paulo, à Avenida Industrial, nº 600.

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

IGP-DI

Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, calculado e divulgado
pela Fundação Getúlio Vargas.

IGP-M

Índice Geral de Preços do Mercado, calculado e divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas.

Instituições Contratadas

Instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição
de valores mobiliários convidadas pelo Coordenador Líder para
participar da Oferta que tenham aderido às regras de participação e
liquidação bruta da BM&FBOVESPA e do sistema de negociação de
balcão organizado do segmento BM&FBOVESPA.

Instrução CVM nº 206

Instrução CVM nº 206, de 14 de janeiro de 1994, e posteriores
alterações.

Instrução CVM nº 400

Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e posteriores
alterações.

Instrução CVM nº 409

Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada.

Instrução CVM nº 472

Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, e posteriores
alterações.

IOF/Títulos

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários, que incide sobre operações relativas a
títulos e valores mobiliários.

bem

como

demais

áreas

comerciais

e
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IOF/Câmbio

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários, que incide sobre operações relativas a
câmbio.

IPC

Índice de Preços ao Consumidor, apurado e divulgado pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE.

IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo
IBGE.

IR

Imposto de Renda.

Jurisdição de Baixa ou Nula
Tributação

País ou jurisdição que não tribute a renda ou capital, ou que tribute a
renda à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento).

Lei nº 8.668/93

Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, e posteriores alterações.

Lei nº 11.033/99

Lei nº 11.033, de 19 de janeiro de 1999, e posteriores alterações.

Lei nº 12.024/09

Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009.

Leilão

Método pelo qual as Cotas Remanescentes serão distribuídas
publicamente pelas Instituições Contratadas, sob a coordenação da
Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda., com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 1.461, 10º andar, Torre Sul, Pinheiros, CEP 01451-904,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.336.036/0001-40.

Lumine

Lumine Soluções em Shopping Centers Ltda., com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Clodomiro Amazonas, nº 249,
conjunto 101, Vila Nova Conceição, CEP 04537-010, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 04.015.323/0001-00, empresa contratada pelo Fundo
para a realização do estudo de viabilidade.

Montante Mínimo

A subscrição de Cotas representativas de, no mínimo, R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais), com a qual a Oferta poderá ser encerrada pelo
Coordenador Líder.

Normas Gerais

Normas Gerais de Locação, Administração e Funcionamento e
Fiscalização
das
áreas
comerciais
dos
Empreendimentos,
conjuntamente.

Normas Gerais do Grand Plaza
Shopping

Normas Gerais de Locação, Administração e Funcionamento e
Fiscalização do Grand Plaza Shopping, conforme instrumento particular
datado de 30 de janeiro de 1996, registrado no 1° Registro de Títulos e
Documentos de São Paulo.

Oferta

Oferta Pública de Distribuição da 8ª Emissão de Cotas do Fundo.

Park Place

Park Place Administração e Empreitada de Lavor Ltda., sociedade
limitada com sede na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, à
Avenida Industrial, nº 600, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
05.156.626/0001-05, empresa responsável pela administração dos
estacionamentos dos Empreendimentos.
11
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PIS

Contribuição ao Programa de Integração Social.

Política de Investimento

A política de investimento do Fundo, conforme descrita no
Regulamento e na Seção “Objetivo de Investimento e Política de
Investimento”, na página 54 deste Prospecto.

Prazo da 1ª Etapa

Prazo de 30 (trinta) dias contados do 1º (primeiro) Dia Útil, inclusive,
após a data de publicação do Anúncio de Início.

Prazo da 2ª Etapa

Prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de publicação de
Comunicado da 1ª Etapa.

Prazo de Distribuição

Até 6 (seis) meses contados a partir da data de publicação do Anúncio
de Início ou até a data da publicação do Anúncio de Encerramento, o
que ocorrer primeiro.

Prazo de Exercício do Direito de
Preferência de Subscrição

Prazo compreendido até o encerramento do Prazo da 2ª Etapa.

Preço por Cota

As Cotas da 8ª Emissão terão o preço mínimo de R$ 8,34 (oito reais e
trinta e quatro centavos) por Cota, observado que no caso de
subscrição por parte dos atuais cotistas do Fundo na Data Base, em que
o Preço por Cota será de R$ 7,25 (sete reais e vinte e cinco centavos).
O Preço por Cota foi definido pelo Administrador com base na média do
valor de negociação das Cotas de emissão do Fundo em mercado de
bolsa no período de 4 (quatro) meses, compreendido entre 01 de julho
de 2010 e 31 de outubro de 2010, tendo sido aplicado um deságio de
13% (treze por cento) em relação ao Preço por Cota do valor apurado
no mercado, o qual foi concedido exclusivamente aos Cotistas que
exercerem o seu Direito de Preferência de Subscrição na data de
realização da Oferta. O deságio tem como objetivo proporcionar aos
investidores atuais do Fundo a manutenção do percentual de Cotas por
eles detidos antes da Oferta, com relação ao total das Cotas emitidas
pelo Fundo, sem diluição para o investidor atual do Fundo. O Preço por
Cota nos Leilões será de, no mínimo, R$ 8,34 (oito reais e trinta e
quatro centavos), podendo ser aumentado conforme demanda
verificada no Leilão.

Prospecto

Este Prospecto Definitivo da Oferta e suas respectivas atualizações.

Regulamento

O regulamento do Fundo, devidamente registrado no 3º Oficial de
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 8766503, em 15 de abril de
2011.

Resolução CMN 2.689

Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.689, de 26 de janeiro
de 2000, e posteriores alterações.

Shopping Centers

Empreendimentos e centros comerciais que reúnem em um só conjunto
arquitetônico lojas comerciais, podendo incluir serviços de utilidade
pública, casas de espetáculo, cinemas, estacionamento, dentre outros
estabelecimentos comerciais.

Termo de Adesão ao Regulamento e
Ciência de Risco

Termo de adesão assinado pelos adquirentes das Cotas, mediante o
qual declaram a adesão aos termos e condições do Regulamento do
Fundo, bem como manifestam ciência quanto aos riscos envolvidos no
12
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investimento nas Cotas do Fundo.
TR

Taxa Referencial, divulgada pelo BACEN.
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SUMÁRIO DA OFERTA
Valor Total da Oferta

Até R$ 109.282.756,32 (cento e nove milhões duzentos e oitenta e dois
mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos),
considerando a subscrição e integralização da totalidade das Cotas pelo
preço de R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos) por Cota.

Quantidade de Cotas da Oferta

Até 13.103.448 (treze milhões cento e tres mil, quatrocentas e
quarenta e oito).

Preço por Cota

Observadas as condições previstas no Contrato de Distribuição, as
Instituições Contratadas realizarão a distribuição pública de até
13.103.448 (treze milhões cento e tres mil, quatrocentas e quarenta e
oito) Cotas, ao preço mínimo de R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro
centavos) por Cota, observado que no caso de subscrição na mesma
proporção por parte dos atuais cotistas do Fundo na Data Base, em que
o Preço por Cota será de R$ 7,25 (sete reais e vinte e cinco centavos).
O Preço por Cota foi definido pelo Administrador com base na média do
valor de negociação das Cotas de emissão do Fundo em mercado de
bolsa no período de 4 (quatro) meses, compreendido entre 01 de julho
de 2010 e 31 de outubro de 2010, tendo sido aplicado um deságio de
13% (treze por cento) em relação ao Preço por Cota do valor apurado
no mercado, o qual foi concedido exclusivamente aos Cotistas que
exercerem o seu Direito de Preferência de Subscrição na data de
realização da Oferta. O deságio tem como objetivo proporcionar aos
investidores atuais do Fundo a manutenção do percentual de Cotas por
eles detidos antes da Oferta, com relação ao total das Cotas emitidas
pelo Fundo, sem diluição para o investidor atual do Fundo. Exceto pelo
desconto acima previsto, não será concedido qualquer tipo de desconto
pelas Instituições Contratadas aos investidores interessados em adquirir
as Cotas. Durante todo o Prazo de Distribuição, o preço de
integralização das Cotas será o correspondente no mínimo ao Preço por
Cota. O Preço por Cota nos Leilões será de, no mínimo, R$ 8,34 (oito
reais e trinta e quatro centavos), podendo ser aumentado conforme
demanda verificada no Leilão.

Administrador e
Coordenador Líder

Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.

Instituições Contratadas

Instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição
de valores mobiliários convidadas pelo Coordenador Líder para
participar da Oferta que tenham aderido às regras de participação e
liquidação bruta da BM&FBOVESPA e do sistema de negociação de
balcão organizado do segmento BM&FBOVESPA.

Regime de Distribuição das Cotas

Observado o disposto na Cláusula Quarta do Contrato de Distribuição,
as Cotas poderão ser subscritas por investidores que sejam Cotistas do
Fundo na Data Base, ou por eventuais Cessionários do Direito de
Preferência de Subscrição. Encerrado o prazo para exercício do
Direito de Preferência de Subscrição, as Cotas Remanescentes serão
distribuídas publicamente pelas Instituições Contratadas, sob regime
de melhores esforços de colocação, por meio de um ou mais leilões,
conforme o caso, junto à BM&FBOVESPA.

Prazo de Distribuição

O prazo de distribuição das Cotas da Oferta é de até 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir da data da publicação do Anúncio de
14
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Início ou até a data da publicação do Anúncio de Encerramento, o que
ocorrer primeiro.
Valor Mínimos, Máximos e
Limites de Aplicação em
Cotas do Fundo:
Montante Mínimo

Não há.

Subscrição e Integralização das Cotas

No ato de subscrição das Cotas, o subscritor, (i) assinará o boletim
individual de subscrição, que será autenticado pela respectiva
Instituição Contratada; (ii) assinará o Termo de Adesão ao Regulamento
e Ciência de Risco; e (iii) indicará um representante responsável e seu
respectivo endereço de correio eletrônico para o recebimento das
comunicações enviadas pelo Coordenador Líder e pelo Administrador
nos termos do Regulamento. No ato de subscrição das Cotas, a
Instituição Contratada deverá entregar ao subscritor exemplar do
Regulamento e do Prospecto. Em adição aos documentos acima
descritos, para fins da verificação da adequação do perfil de risco dos
investidores ao investimento nas Cotas objeto da Oferta, em
conformidade com o disposto no Artigo 33, 3º, Inciso II, da Instrução
CVM nº 400 e no Capítulo VI do Código ANBIMA de Regulação e Melhores
Práticas para Atividade de Private Banking no Mercado Doméstico, as
Instituições Contratadas solicitarão aos investidores que apresentem,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da publicação do
Anúncio de Encerramento o formulário cujo modelo segue como Anexo
II ao Contrato de Distribuição, devidamente preenchido e assinado. O
Coordenador Líder iniciará a Oferta após o respectivo registro na CVM e
a publicação do Anúncio de Início, nos termos do Contrato de
Distribuição, da Instrução CVM nº 400 e da Instrução CVM nº 472. A
integralização e liquidação das Cotas que forem objeto de exercício do
Direito de Preferência de Subscrição, tanto aquelas subscritas na 1ª
Etapa como na 2ª Etapa, serão realizadas, em moeda corrente
nacional: (i) à vista; ou, a critério de cada Cotista, (ii) mediante
procedimento de chamada de capital em 03 (três) parcelas semestrais,
nos termos do respectivo Boletim de Subscrição. Caso o Cotista opte
por realizar a integralização de suas Cotas mediante o processo de
chamada de capital, tal procedimento ocorrerá da seguinte forma: (i)
no ato da subscrição, o Cotista deverá efetuar o pagamento da primeira
integralização, qual seja, a 1ª parcela equivalente a 1/3 (um terço) das
Cotas subscritas; (ii) decorridos 6 (seis) meses após o encerramento do
Prazo de Distribuição, o Administrador publicará o comunicado ao
mercado da segunda integralização, no jornal de grande circulação
utilizado para divulgação de informações sobre o Fundo, a fim de que
os investidores que optaram pelo procedimento de chamada de capital
efetuem o pagamento da Segunda Integralização, equivalente a 1/3
(um terço) de tais Cotas subscritas, até a Data de Liquidação. As Cotas
ainda não integralizadas não farão jus ao recebimento de rendimentos,
bem como não poderão ser negociadas no mercado secundário, e serão

A Oferta poderá ser encerrada pelo Coordenador Líder, de comum
acordo com o Administrador, em se verificando a subscrição de Cotas
representativas de, no mínimo, R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais). Portanto, a Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de
distribuição parcial das Cotas, desde que haja colocação do Montante
Mínimo, sendo que as Cotas que não forem colocadas no âmbito da
Oferta serão canceladas. O Coordenador Líder não é responsável pela
subscrição e integralização das Cotas que não sejam subscritas e
integralizadas no âmbito da Oferta.
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canceladas após 90 (noventa) dias contados do prazo da respectiva
mora; (iii) o Administrador procederá à chamada referente à terceira
integralização, conforme o procedimento descrito no item (ii) acima,
no prazo de 6 (seis) meses contados da data da segunda integralização,
sendo que os Cotistas deverão efetuar a respectiva integralização até o
5º (quinto) Dia Útil posterior à publicação do comunicado da terceira
integralização; e (iv) a quantidade de Cotas a serem integralizadas nos
termos acima descritos deverá representar sempre um número inteiro,
não sendo permitida a integralização de Cotas representadas por
números fracionados. Eventuais arredondamentos serão realizados pela
exclusão da fração (arredondamento para baixo), realizando-se o
ajuste na terceira integralização. Os subscritores das Cotas
Remanescentes deverão obrigatoriamente realizar integralização das
Cotas Remanescentes subscritas à vista, sendo que a liquidação de cada
Leilão será efetuada à vista, no Dia Útil imediatamente subsequente à
data do respectivo Leilão, e será processada de acordo com as normas
da Central Depositária BM&FBOVESPA, pelo módulo de liquidação
bruta, no qual referida Central Depositária BM&FBOVESPA coordena o
processo de entrega contra pagamento sem assumir a posição de
contraparte central garantidora. As Cotas deverão ser integralizadas
em moeda corrente nacional, por meio de Transferência Eletrônica
Disponível - TED ou qualquer outro mecanismo de transferência de
recursos autorizados pelo BACEN para a conta corrente de titularidade
do Fundo, conforme especificado no respectivo Boletim de Subscrição.
Somente após integralizadas as Cotas objeto da Oferta darão aos seus
titulares direito aos rendimentos a partir do mês calendário
subsequente à respectiva Data de Liquidação.
Negociação das Cotas do Fundo

As Cotas integralizadas serão registradas para colocação no mercado
primário e para negociação no mercado secundário, no mercado de
bolsa administrado pela BM&FBOVESPA, sendo a sua negociação
realizada junto à BM&FBOVESPA, que também realizará sua custódia.
O Administrador poderá determinar a suspensão dos serviços de
transferência de cotas nos períodos que antecederem as datas fixadas
para distribuição de resultados, amortização parcial de Cotas ou para a
realização de Assembleia Geral de Cotistas, vedada a suspensão desses
serviços por prazo superior em cada caso, a 10 (dez) dias consecutivos
e, durante o ano, a 90 (noventa) dias.
A suspensão dos serviços de transferência deverá ser comunicada ao
mercado e aos cotistas mediante publicação em jornal utilizado para
divulgação das informações do Fundo.

Direito de Preferência de
Subscrição

Nos termos do Parágrafo Terceiro do Artigo 6º do Regulamento, aqueles
que forem Cotistas na Data Base terão Direito de Preferência de
Subscrição, cujo exercício se dará em duas etapas, nos termos dos itens
4.2. e seguintes do Contrato de Distribuição, para subscrever as Cotas
objeto da Oferta. A quantidade de Cotas a serem subscritas em virtude
do exercício do Direito de Preferência de Subscrição deverá
representar sempre um número inteiro, não sendo permitida a
subscrição de Cotas representadas por números fracionados. Eventuais
arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração, mantendose o número inteiro (arredondamento para baixo).
Os subscritores das Cotas Remanescentes deverão obrigatoriamente
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realizar integralização das Cotas Remanescentes subscritas mediante
pagamento à vista, sendo que a liquidação de cada Leilão será efetuada
à vista, no Dia Útil imediatamente subsequente à data do respectivo
Leilão, e será processada de acordo com as normas da Central
Depositária BM&FBOVESPA, pelo módulo de liquidação bruta, no qual
referida Central Depositária BM&FBOVESPA coordena o processo de
entrega contra pagamento sem assumir a posição de contraparte
central garantidora.
Os Cotistas do Fundo terão direito de preferência (1ª Etapa), por prazo
não inferior a 30 (trinta) dias, para subscrição de novas Cotas, na
proporção do número de Cotas de que forem possuidores, contando-se
o prazo de preferência da data de publicação do respectivo aviso aos
Cotistas, comunicando a deliberação de emissão e as condições de
subscrição.
Os Cotistas poderão negociar livremente seus respectivos direitos de
preferência para subscrição das Cotas no período do direito de
preferência estabelecido neste contrato negociar seus direitos de
preferência, dentro do Prazo de Exercício do Direito de Preferência de
Subscrição. A negociação dos Direitos de Subscrição poderá se dar,
conforme o caso, tanto de forma privada, através da celebração de
Instrumento Particular de Direitos de Subscrição, quanto mediante
negociação no âmbito da BM&FBOVESPA.
Público Alvo

A presente Oferta é destinada a pessoas naturais e jurídicas, inclusive
não-residentes, bem como fundos de investimento, que tenham por
objetivo
investimento
de
longo
prazo,
remunerado
preponderantemente a partir da alienação, locação ou arrendamento
de bens imóveis.

Inadequação de Investimento

O investimento nas Cotas representa um investimento de risco, uma
vez que é um investimento em renda variável, estando os investidores
sujeitos a perdas patrimoniais e a riscos, dentre outros, relacionados
com a liquidez das Cotas, à volatilidade do mercado de capitais e à
oscilação das cotações das Cotas em bolsa. Assim, os investidores
poderão perder uma parcela ou a totalidade de seu investimento. O
investimento nas Cotas não é adequado a investidores que necessitem
de liquidez, tendo-se em vista que os fundos de investimento
imobiliários encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, a
despeito da possibilidade de terem suas cotas negociadas em bolsa ou
mercado de balcão organizado. Portanto, os investidores devem ler
cuidadosamente a seção “Fatores de Risco”, nas páginas 35 a 45 deste
Prospecto, que contém a descrição de certos riscos que atualmente
podem afetar de maneira adversa o investimento em cotas de fundos
de investimento imobiliário, antes da tomada de decisão de
investimento.
A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE
LIQUIDEZ EM SEUS TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS.

Taxa de Administração

O Administrador receberá, pelos serviços de administração da carteira
do Fundo, com exclusão de qualquer outra remuneração, o valor fixado
em R$ 22.157,56 (vinte e dois mil cento e cinquenta e sete reais e
cinquenta e seis centavos) mensais, pago no dia 15 de cada mês e
reajustado anualmente pela variação do IPC - FIPE, com base em 1º de
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janeiro de 2009.
Além dos honorários previstos acima, será devida ao Administrador
quantia equivalente ao valor dos serviços prestados pelo Escriturador,
conforme discriminadas no Anexo I ao Contrato de Prestação de
Serviços de Escrituração de Quotas, celebrado entre o Escriturador e o
Administrador, cuja cópia se encontra disponível na sede do
Administrador.
Caberá ao Auditor Independente analisar os cálculos elaborados pelo
Administrador, referentes aos correspondentes registros contábeis e
cada um dos pagamentos efetuados, de forma a opinar sobre tais fatos
nos pareceres relativos às demonstrações financeiras do Fundo.
Taxa de performance

O Fundo não cobrará taxa de performance.

Taxa de ingresso

O Fundo não cobrará taxa de ingresso.

Taxa de saída

O Fundo não cobrará taxa de saída.

Forma de divulgação de informações As informações relativas ao Fundo serão divulgadas no jornal de grande
sobre o Fundo
circulação utilizado para veicular as informações relativas ao Fundo,
qual seja, O Estado de São Paulo, devendo qualquer alteração ser
precedida de Aviso aos Cotistas publicado nesse jornal.
Informações Adicionais

Quaisquer informações ou esclarecimentos sobre o Fundo e/ou sobre a
Oferta poderão ser obtidas junto ao Administrador, ao Coordenador Líder
e/ou à CVM.
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2.

TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA
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TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA

Características da Oferta
A Oferta
A 8ª Emissão de Cotas do Fundo foi aprovada pela Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 08 de dezembro de
2010, nos termos da ata anexa ao presente Prospecto, a qual foi registrada em 13 de dezembro de 2010, perante o
3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, sob o nº 8756852.
Quantidade de Cotas Objeto da Oferta e Montante Mínimo
Observadas as condições previstas no Contrato de Distribuição, as Instituições Contratadas realizarão a distribuição
pública de até 13.103.448 (treze milhões cento e tres mil, quatrocentas e quarenta e oito) Cotas, ao preço de R$
8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos) por Cota (“Preço por Cota”), observado que no caso de subscrição por
parte dos atuais Cotistas na mesma proporção da participação de cada um no Patrimônio Líquido do Fundo na Data
Base, em que o Preço por Cota será de R$ 7,25 (sete reais e vinte e cinco centavos). O Preço por Cota foi definido
pelo Administrador com base na média do valor de negociação das Cotas de emissão do Fundo em mercado de
bolsa no período de 4 (quatro) meses, compreendido entre 01 de julho de 2010 e 31 de outubro de 2010, tendo
sido aplicado um deságio de 13% (treze por cento) em relação ao Preço por Cota do valor apurado no mercado, o
qual foi concedido exclusivamente aos Cotistas que exercerem o seu Direito de Preferência de Subscrição na data
de realização da Oferta. O deságio tem como objetivo proporcionar aos investidores atuais do Fundo a manutenção
do percentual de Cotas por eles detidos antes da Oferta, com relação ao total das Cotas emitidas pelo Fundo, sem
diluição para o investidor atual do Fundo.
Exceto pelo desconto acima previsto, não será concedido qualquer tipo de desconto pelas Instituições Contratadas
aos investidores interessados em adquirir as Cotas.
Durante todo o Prazo de Distribuição, o preço de integralização das Cotas será o correspondente no mínimo ao
Preço por Cota. O Preço por Cota nos Leilões será de, no mínimo, R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos),
podendo ser aumentado conforme demanda verificada no Leilão.
A Oferta poderá ser encerrada pelo Coordenador Líder, em se verificando a subscrição de Cotas representativas
de, no mínimo, R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Portanto, a Oferta poderá ser concluída mesmo em caso
de distribuição parcial das Cotas, desde que haja colocação do Montante Mínimo, sendo que as Cotas que não
forem colocadas no âmbito da Oferta serão canceladas.
Os interessados em adquirir Cotas no âmbito da Oferta poderão, quando da assinatura dos respectivos boletins de
subscrição das Cotas, condicionar sua adesão à Oferta à distribuição (i) da totalidade das Cotas ofertadas ou (ii) de
uma proporção ou quantidade mínima de Cotas, em observância ao disposto nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM
nº 400.
Na hipótese de não atendimento das condições referidas nos itens (i) ou (ii) acima, ou na hipótese de não
colocação do Montante Mínimo, conforme o caso, os investidores que já tiverem subscrito e integralizado as Cotas
no âmbito da Oferta receberão, na conta indicada no boletim de subscrição, os montantes utilizados na
integralização das Cotas, dentro de 5 (cinco) Dias Úteis, deduzidos dos encargos e tributos devidos, e acrescido dos
rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo, nos termos do Parágrafo 2º, do Artigo 13, da Instrução
CVM nº 472.
Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos investidores, conforme acima previsto, os investidores deverão
fornecer recibo de quitação relativo aos valores restituídos, bem como efetuar a devolução dos boletins de
subscrição das Cotas cujos valores tenham sido restituídos.
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Valores Mínimo, Máximo e Limites de Aplicação em Cotas da 8ª Emissão do Fundo
Não há valores mínimos para aplicações subsequentes em Cotas da 8ª Emissão do Fundo.
Não há limite à aplicação em Cotas da 8ª Emissão
Público Alvo
A presente Oferta é destinada a pessoas naturais e jurídicas, inclusive não-residentes, bem como fundos de
investimento, que tenham por objetivo investimento de longo prazo, remunerado preponderantemente a partir da
alienação, locação ou arrendamento de bens imóveis.
Prazo de Distribuição
O prazo de distribuição das Cotas da Oferta é de até 180 (cento e oitenta), a partir do primeiro dia útil
subsequente da publicação do Anúncio de Início ou até a data da publicação do Anúncio de Encerramento, o que
ocorrer primeiro.
Subscrição e Integralização das Cotas
No ato de subscrição das Cotas, o subscritor, (i) assinará o boletim individual de subscrição, que será autenticado
pela respectiva Instituição Contratada; (ii) assinará o Termo de Adesão ao Regulamento e Ciência de Risco; e (iii)
indicará um representante responsável e seu respectivo endereço de correio eletrônico para o recebimento das
comunicações enviadas pelo Coordenador Líder e pelo Administrador nos termos do Regulamento. No ato de
subscrição das Cotas, a Instituição Contratada deverá entregar ao subscritor exemplar do Regulamento e do
Prospecto.
Em adição aos documentos acima descritos, para fins da verificação da adequação do perfil de risco dos
investidores ao investimento nas Cotas objeto da Oferta, em conformidade com o disposto no Artigo 33, 3º, Inciso
II, da Instrução CVM nº 400 e no Capítulo VI do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Atividade de
Private Banking no Mercado Doméstico, as Instituições Contratadas solicitarão aos investidores que apresentem,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da publicação do Anúncio de Encerramento o formulário cujo
modelo segue como Anexo II ao Contrato de Distribuição, devidamente preenchido e assinado.
O Coordenador Líder iniciará a Oferta após o respectivo registro na CVM e a publicação do Anúncio de Início, nos
termos do Contrato de Distribuição, da Instrução CVM nº 400 e da Instrução CVM nº 472.
Do Direito de Preferência de Subscrição
Nos termos do Parágrafo Terceiro do Artigo 6º do Regulamento, aqueles que forem Cotistas na Data Base terão
Direito de Preferência de Subscrição na mesma proporção da participação de cada um no Patrimônio Líquido do
Fundo, cujo exercício se dará em duas etapas, nos termos abaixo descritos, para subscrever as Cotas objeto da
Oferta.
A quantidade de Cotas a serem subscritas em virtude do exercício do Direito de Preferência de Subscrição deverá
representar sempre um número inteiro, não sendo permitida a subscrição de Cotas representadas por números
fracionados. Eventuais arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro
(arredondamento para baixo).
Os subscritores das Cotas Remanescentes deverão obrigatoriamente realizar integralização das Cotas
Remanescentes subscritas mediante pagamento à vista, sendo que a liquidação de cada Leilão será efetuada à
vista, no Dia Útil imediatamente subsequente à data do respectivo Leilão, e será processada de acordo com as
normas da Central Depositária BM&FBOVESPA, pelo módulo de liquidação bruta, no qual referida Central
Depositária BM&FBOVESPA coordena o processo de entrega contra pagamento sem assumir a posição de
contraparte central garantidora.
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Do Exercício do Direito de Preferência de Subscrição
Os Cotistas na Data Base poderão exercer seu Direito de Preferência de Subscrição, em duas etapas, conforme o
disposto abaixo, até o Prazo de Exercício do Direito de Preferência de Subscrição.
(i)

1ª Etapa - Nesta etapa, os Cotistas que desejarem exercer seu Direito de Preferência de Subscrição, total
ou parcialmente, na proporção máxima de suas participações no patrimônio líquido do Fundo, deverão
realizá-lo, no Prazo de 30 (trinta) dias contados do 1º (primeiro) Dia Útil, inclusive, após a data de
publicação deste Anúncio de Início (“Prazo da 1ª Etapa”), observados os prazos e procedimentos
específicos a serem cumpridos pelos Cotistas, que dependerão do ambiente onde o Cotista tenha as suas
cotas escrituradas na Data Base. No prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do término do Prazo da 1ª
Etapa, o Administrador publicará o Comunicado da 1ª Etapa informando a quantidade de Cotas Restantes
da 1ª Etapa.

(ii)

2ª Etapa - Os Cotistas que exerceram seu Direito de Preferência de Subscrição na 1ª Etapa, total ou
parcialmente, terão o Direito de Preferência de Subscrição em relação às Cotas Restantes da 1ª Etapa, de
forma proporcional às suas respectivas participações no patrimônio líquido do Fundo, incluindo a
participação decorrente do exercício do Direito de Preferência de Subscrição na 1ª Etapa, sendo que
deverão exercê-lo no Prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de publicação de Comunicado da 1ª
Etapa, observados os prazos e procedimentos específicos a serem cumpridos pelos Cotistas, que
dependerão do ambiente onde o Cotista tenha as suas cotas escrituradas na Data Base.

Cotas Não Depositadas na Central Depositária BM&FBOVESPA.
Para os Cotistas cujas Cotas não estejam depositadas na Central Depositária da BM&FBOVESPA, o exercício do
Direito de Preferência de Subscrição dar-se-á pela subscrição das Cotas objeto da Oferta junto ao Escriturador em
qualquer uma das agências do Escriturador.
Para a realização da subscrição das Cotas nos termos do parágrafo acima, os Cotistas deverão comparecer,
pessoalmente, a qualquer agência do Escriturador portando vias originais de seus documentos pessoais (RG e CPF)
e o Boletim de Subscrição específico que será fornecido pelo Coordenador Líder, o qual deverá conter a totalidade
de Cotas sobre as quais o Cotista poderá exercer seu Direito de Preferência de Subscrição.
Caso o Cotista opte por exercer parcialmente seu Direito de Preferência de Subscrição, o Cotista deverá
comparecer a uma agência do Escriturador, onde será emitido um novo Boletim de Subscrição contemplando a
quantidade de Cotas que o Cotista deseja subscrever, bem como o valor total a ser pago para a integralização das
Cotas.
Os Cotistas poderão, ainda, ser representados por procurador devidamente constituído mediante instrumento
particular de mandato, com firma reconhecida, por meio do qual os Cotistas outorgarão poderes para os
procuradores exercerem, em seu nome, o Direito de Preferência de Subscrição, parcial ou totalmente, nos termos
acima descritos, em relação às Cotas objeto da Oferta.
Cotas Depositadas na Central Depositária BM&FBOVESPA
Para os Cotistas cujas Cotas estejam depositadas na Central Depositária BM&FBOVESPA, o exercício do Direito de
Preferência de Subscrição deverá ser feito diretamente junto aos Agentes de Custódia autorizados a operar na
BM&FBOVESPA, até 2 (dois) Dias Úteis antes do encerramento do Prazo da 1ª Etapa e do Prazo da 2ª Etapa, se for o
caso, e de acordo com os regulamentos, procedimentos e prazos estipulados pela Central Depositária
BM&FBOVESPA.
Negociação do Direito de Preferência de Subscrição
Os Cotistas poderão negociar livremente seus respectivos Direitos de Preferência de Subscrição das Cotas no Prazo
de Exercício do Direito de Preferência de Subscrição.
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A negociação dos Direitos de Preferência de Subscrição poderá se dar, conforme o caso, tanto de forma privada,
através da celebração de Instrumento Particular de Direitos de Subscrição, quanto mediante negociação no âmbito
da BM&FBOVESPA, desde que a subscrição e integralização das respectivas Cotas sejam realizadas dentro do prazo
ora estabelecido.
Segue abaixo relação das agências especializadas do Escriturador:
BELO HORIZONTE
Endereço: Av. João Pinheiro, 195, Subsolo, Centro
CEP 30130-180, Belo Horizonte/MG
Tel: (31) 3249 3534

RIO DE JANEIRO
Endereço: Rua Sete de Setembro, 99 – Subsolo, Centro
CEP 20050-005, Rio de Janeiro/RJ.
Tel: (21) 2508-8086

BRASÍLIA
Endereço: SCS Quadra 3 – Edif. D’Angela, 30 – Bloco
A, Sobreloja, Centro
CEP 70300-500, Brasília/DF
Tel: (61) 3316 4850

SALVADOR
Endereço: Av. Estados Unidos, 50, 2º andar, Ed
Sesquicentenário
CEP: 40020-010, Comércio - Salvador/BA
Tel: (71) 3319-8010

CURITIBA
Endereço: Rua João Negrão, 65, Sobreloja, Centro
CEP 80010-200, Curitiba/PR
Tel: (41) 3320-4128

SÃO PAULO
Endereço: Rua Boa Vista, 176, 1º Subsolo, Centro
CEP 01092-900, São Paulo/SP
Tel: (11) 3247-3139/3138

PORTO ALEGRE
Endereço: Rua Sete de Setembro, 746, Térreo,
Centro
CEP 90010-190, Porto Alegre/RS
Tel: (51) 3210-9150
Tratamento Igualitário aos Cotistas cujas Cotas estejam Depositadas na BM&FBOVESPA
A fim de assegurar tratamento igualitário aos Cotistas, ao final do 6º (sexto) Dia Útil que anteceda o encerramento
do Prazo de Exercício do Direito de Preferência de Subscrição, o Cotista cujas Cotas estiverem depositadas na
Central Depositária BM&FBOVESPA poderão, após a retirada de custódia dos Direitos de Preferência de Subscrição
e transferência para os livros de registro do Escriturador, exercer o Direito de Preferência de Subscrição até o
encerramento do Prazo de Exercício do Direito de Preferência de Subscrição, observado os procedimentos acima
estabelecidos.
Distribuição Pública das Cotas Remanescentes aos Investidores em Geral
A partir da data de publicação do Comunicado ao Mercado, inclusive, o qual será publicado após o término do
Prazo da 2ª Etapa, as Cotas Remanescentes serão ofertadas aos investidores em geral, por meio de um ou mais
leilões (“Leilão”), conforme o caso, a serem realizados no sistema de negociação de balcão organizado do
segmento BM&FBOVESPA, sob a coordenação do Coordenador Líder, o qual contratou a Coinvalores Corretora de
Câmbio e Valores Mobiliários Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 1.461, 10º andar, Torre Sul, Pinheiros, CEP 01451-904, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
00.336.036/0001-40, para realizar os Leilões, observado o disposto abaixo.
Os pedidos de compra dos investidores serão efetivados mediante o registro de ofertas de compra no Leilão por
intermédio das Instituições Contratadas.
O preço por Cota no primeiro Leilão será no mínimo R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos), podendo ser
aumentado conforme demanda verificada no Leilão.
Caso a totalidade das ofertas de compra de Cotas registrada no Leilão seja inferior à quantidade de Cotas
remanescentes, as ofertas de compra serão atendidas em sua totalidade e o saldo remanescente ficará disponível
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para distribuição por meio de novos Leilões subsequentes a serem realizados enquanto restarem Cotas, até o prazo
final da Oferta, observado o disposto abaixo.
Após encerrado o primeiro Leilão, caso já tenha sido atingido o Montante Mínimo, o Coordenador Líder, de comum
acordo com o Administrador, poderá, a qualquer tempo, encerrar a Oferta antecipadamente, por meio da
publicação do Anúncio de Encerramento, cancelando as Cotas que não tenham sido subscritas.
Caso haja sobras de Cotas do primeiro Leilão e a Oferta não seja encerrada, serão realizados Leilões em dias
intercalados, nos termos acima descritos, sendo que o preço por Cota poderá variar a cada leilão, observado o
valor mínimo de R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos) por Cota, observados os procedimentos previstos
nos regulamentos da BM&FBOVESPA.
Integralização, Liquidação, Negociação e Rendimentos das Cotas
A integralização e liquidação das Cotas que forem objeto de exercício do Direito de Preferência de Subscrição,
tanto aquelas subscritas na 1ª Etapa como na 2ª Etapa, serão realizadas, em moeda corrente nacional: (i) à vista;
ou, a critério de cada Cotista, (ii) mediante procedimento de chamada de capital em 03 (três) parcelas semestrais,
nos termos do respectivo Boletim de Subscrição.
Nos termos do parágrafo acima, caso o Cotista opte por realizar a integralização de suas Cotas mediante o
processo de chamada de capital, tal procedimento ocorrerá da seguinte forma:
(i)

No ato da subscrição, o Cotista deverá efetuar o pagamento da primeira integralização, qual seja a 1ª
parcela equivalente a 1/3 (um terço) das Cotas subscritas.

(ii)

Decorridos 6 (seis) meses após o encerramento do Prazo de Colocação, o Administrador publicará o
comunicado ao mercado da segunda integralização, no jornal de grande circulação utilizado para
divulgação de informações sobre o Fundo, a fim de que os investidores que optaram pelo procedimento de
chamada de capital efetuem o pagamento da Segunda Integralização, equivalente a 1/3 (um terço) de
tais Cotas subscritas, até a Data de Liquidação. As Cotas ainda não integralizadas não farão jus ao
recebimento de rendimentos, bem como não poderão ser negociadas no mercado secundário, e serão
canceladas após 90 (noventa) dias contados do prazo da respectiva mora.

(iii)

o Administrador procederá à chamada referente à terceira integralização, conforme o procedimento
descrito no parágrafo acima, no prazo de 6 (seis) meses contados da data da segunda integralização,
sendo que os Cotistas deverão efetuar a respectiva integralização até o 5º (quinto) Dia Útil posterior à
publicação do comunicado da terceira integralização.

(iv)

a quantidade de Cotas a serem integralizadas nos termos acima descritos deverá representar sempre um
número inteiro, não sendo permitida a integralização de Cotas representadas por números fracionados.
Eventuais arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração (arredondamento para baixo),
realizando-se o ajuste na terceira integralização.

Os subscritores das Cotas Remanescentes deverão obrigatoriamente realizar integralização das Cotas
Remanescentes subscritas mediante pagamento à vista, sendo que a liquidação de cada Leilão será efetuada à
vista, no Dia Útil imediatamente subsequente à data do respectivo Leilão, e será processada de acordo com as
normas da Central Depositária BM&FBOVESPA, pelo módulo de liquidação bruta, no qual referida Central
Depositária BM&FBOVESPA coordena o processo de entrega contra pagamento sem assumir a posição de
contraparte central garantidora.
As Cotas deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional, por meio de Transferência Eletrônica Disponível TED ou qualquer outro mecanismo de transferência de recursos autorizados pelo BACEN para a conta corrente de
titularidade do Fundo, conforme especificado no respectivo Boletim de Subscrição.
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As Cotas integralizadas serão registradas para colocação no mercado primário e para negociação no mercado
secundário, no mercado de bolsa administrado pela BM&FBOVESPA, sendo a sua negociação realizada junto à
BM&FBOVESPA, que também realizará sua custódia.
Somente após integralizadas as Cotas objeto da Oferta darão aos seus titulares direito aos rendimentos a partir do
mês calendário subsequente à respectiva Data de Liquidação.
Inadequação de Investimento
O investimento nas Cotas representa um investimento de risco, uma vez que é um investimento em renda variável,
estando os investidores sujeitos a perdas patrimoniais e a riscos, dentre outros, relacionados com a liquidez das
Cotas, à volatilidade do mercado de capitais e à oscilação das cotações das Cotas em bolsa. Assim, os investidores
poderão perder uma parcela ou a totalidade de seu investimento.
O investimento nas Cotas não é adequado a investidores que necessitem de liquidez, tendo-se em vista que os
fundos de investimento imobiliários encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, a despeito da possibilidade
de terem suas cotas negociadas em bolsa ou mercado de balcão organizado. Portanto, os investidores devem ler
cuidadosamente a seção “Fatores de Risco”, nas páginas 35 a 45 deste Prospecto, que contém a descrição de
certos riscos que atualmente podem afetar de maneira adversa o investimento em cotas de fundos de investimento
imobiliário, antes da tomada de decisão de investimento.
A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS TÍTULOS OU VALORES
MOBILIÁRIOS.
Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta
O Coordenador Líder poderá requerer à CVM que autorize a modificação ou cancelamento da Oferta, caso ocorram
alterações posteriores, materiais e inesperadas nas circunstâncias inerentes à Oferta existentes na data do pedido
de registro de distribuição, que resultem em um aumento relevante dos riscos assumidos. Adicionalmente, o
Coordenador Líder poderá modificar, a qualquer tempo, a Oferta a fim de melhorar seus termos e condições para
os investidores, conforme disposto no Parágrafo 3º do Artigo 25 da Instrução CVM nº 400. Caso o requerimento de
modificação das condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá ser adiado
em até 90 (noventa) dias, contados da aprovação do pedido de registro. Se a Oferta for cancelada, os atos de
aceitação anteriores e posteriores ao cancelamento serão considerados ineficazes.
Na hipótese de modificação das condições da Oferta, nos termos dos Artigos 25 e 27 da Instrução CVM nº 400, as
Instituições Contratadas deverão certificar-se que os investidores que manifestarem sua adesão à Oferta, por meio
da assinatura dos respectivos Boletins de Subscrição, (a) estão cientes de que as condições da Oferta originalmente
informadas foram modificadas e (b) têm conhecimento das novas condições. Adicionalmente, as instituições
participantes da Oferta deverão comunicar aos investidores que já tiverem aderido à Oferta sobre a referida
modificação, pelos mesmos meios utilizados para a divulgação do Anúncio de Início e às expensas do Fundo, para
que os investidores confirmem, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento da comunicação do Coordenador
Líder, seu interesse em manter a sua aceitação à Oferta, presumida a manutenção em caso de silêncio.
Em qualquer hipótese, a revogação torna ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores,
devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os valores dados em contrapartida às Cotas, sem
qualquer acréscimo, conforme disposto no Artigo 26 da Instrução CVM nº 400.
Na hipótese de haver descumprimento por qualquer das Instituições Contratadas de qualquer das obrigações
previstas no respectivo instrumento de adesão ao Contrato de Distribuição ou em qualquer contrato celebrado no
âmbito da Oferta, ou ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta,
incluindo, sem limitação, aquelas previstas na Instrução CVM nº 400 e Instrução CVM nº 472, e, especificamente,
na hipótese de manifestação indevida na mídia durante o período de silêncio, conforme previsto no Artigo 48 da
Instrução CVM nº 400, tal Instituição Contratada deixará de integrar o grupo de instituições financeiras
responsáveis pela colocação das Cotas no âmbito da Oferta, a critério exclusivo do Coordenador Líder, devendo
cancelar todas as ordens que tenha recebido e informar imediatamente os investidores que com ela tenham
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realizado ordens sobre o referido cancelamento. Caso o investidor já tenha efetuado o pagamento da ordem, os
valores depositados serão devolvidos,conforme especificado no respectivo Boletim de Subscrição, sem juros ou
correção monetária, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da respectiva
ordem.
Suspensão e Cancelamento da Oferta
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM nº 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a qualquer tempo, uma
oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM nº 400 ou do registro;
ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que depois de obtido
o respectivo registro; e (b) deverá suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de
regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o
qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que
determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida Oferta e cancelar o respectivo registro.
A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado a Oferta, sendolhes facultada, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o 5º (quinto) Dia Útil posterior
ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores que tenham revogado a sua aceitação, na
hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão direito à restituição integral dos valores dados em
contrapartida às Cotas, conforme o disposto no Parágrafo Único do Artigo 20 da Instrução CVM nº 400, no prazo de
até 3 (três) Dias Úteis, sem qualquer remuneração ou correção monetária.
Regime de Distribuição das Cotas do Fundo
A distribuição de Cotas será liderada e realizada, em regime de melhores esforços de colocação, pelo Coordenador
Líder, integrante do sistema nacional de distribuição de valores mobiliários, legalmente habilitado a prestar o
serviço de distribuição de valores mobiliários, podendo contratar terceiros devidamente habilitados para
distribuir Cotas.
A presente Oferta Pública das Cotas será efetuada com observância dos seguintes requisitos: (i) não será
utilizada a sistemática que permita o recebimento de reservas; e (ii) serão atendidos quaisquer investidores
qualificados interessados na aquisição das Cotas.
Contrato de Garantia de Liquidez
Não será constituído fundo de sustentação de liquidez ou firmado contrato de garantia de liquidez para as Cotas.
Não será firmado contrato de estabilização de preço das Cotas.
Cronograma indicativo da Oferta
Segue, abaixo, um cronograma indicativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos:
Ordem dos

Eventos

Eventos
1.
2.
4.
5.

Publicação do Anúncio de Início
Início do Prazo de Exercício do Direito de Preferência de Subscrição e Negociação dos
direitos de Subscrição (1ª Etapa)
Encerramento do Prazo de Exercício e Negociação do Direito de Preferência de
Subscrição (cotas depositadas na Central Depositária da BM&FBOVESPA) (1ª Etapa)
Encerramento do Prazo de Exercício e Negociação do Direito de Preferência de
Subscrição e Negociação (cotas depositadas no Escriturador) (1ª Etapa)

Data Prevista(1)
16/05/2011
17/05/2011
13/06/2011
16/06/2011

6.

Publicação do Aviso de Encerramento do Exercício de Preferência da 1ª Etapa
(Comunicado 1ª Etapa) e Aviso de cotas remanescentes (Cotas Restantes da 1ª Etapa)

22/06/2011

7.

Início do Prazo de Exercício do Direito de Preferência de Subscrição e Negociação dos
direitos de Subscrição (2ª Etapa)

22/06/2011
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8.
9.
10.

Encerramento do Prazo de Exercício e Negociação do Direito de Preferência de
Subscrição (cotas depositadas na Central Depositária da BM&FBOVESPA) (2ª Etapa)
Encerramento do Prazo de Exercício e Negociação do Direito de Preferência de
Subscrição e Negociação (cotas depositadas no Escriturador) (2ª Etapa)
Aviso ao Mercado Informando Inicio da Oferta Pública para investidores - Inicio dos
Leilões

24/06/2011
28/06/2011
1º/07/2011

11.

Primeiro Leilão

02/07/2011

12.

Publicação do Anúncio de Encerramento

16/11/2011

(1)

Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a

critério do Administrador e do Coordenador Líder.

Demonstrativo do custo da distribuição pública das Cotas da 8ª Emissão do Fundo
As despesas abaixo indicadas serão de responsabilidade do Fundo:
Custos para o Fundo
Apresentação a Investidores e Impressão de
Prospectos
Publicações Legais
Comissão de Estruturação e Colocação(4)
Advogados
Custo Correio
Taxa para registro na CVM
Taxa para registro na BM&FBOVESPA após o
término da emissão
Total dos custos(1)(2)(3)

Montante (R$)

(1)(2)

% sobre o total da Oferta

(1)(2)

2.000,00
40.000,00
230.000,00
55.000,00
4.000,00
82.870,00

0,0018%
0,0366%
0,2105%
0,0503%
0,0037%
0,0758%

7.700,00
421.570,00

0,0070%
0,3858%

(1) Valores e percentuais com arredondamento de casas decimais.
(2) Valores estimados, considerando a subscrição e integralização da totalidade das Cotas pelo preço de R$ 8,34 (oito reais e
trinta e quatro centavos) por Cota.
(4) A Comissão de Estruturação e Colocação será devida sobre o valor total das Cotas objeto do exercício de Direito de
Preferência de Subscrição e das Cotas Remanescentes, efetivamente subscritas e integralizadas.

Além dos custos especificados na tabela acima, a Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda.,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.336.036/0001-40, na qualidade de corretora contratada pelo Coordenador Líder
para coordenar os Leilões, cobrará 0,075% (setenta e cinco milésimos por cento) do valor operado nas
subscrição/aquisição das Cotas Remanescentes pelos investidores.
Preço por Cota (R$)

Custo por Cota (R$)

% sobre o total da Oferta *

8,34

0,032172448

0,3858%

* Valores e percentuais com arredondamento de casas decimais.

Os custos da Oferta acima descritos serão de responsabilidade do Fundo na medida em que se enquadrem como
encargos do Fundo, nos termos da Instrução CVM nº 472. Referidos custos da Oferta serão pagos pelo Fundo, na
medida em que forem ocorrendo, tais como honorários advocatícios, CVM, publicação, 1ª parcela da estruturação
que deverá ocorrer após autorização da CVM etc.
Outras informações
Para maiores esclarecimentos a respeito da Oferta e do Fundo, bem como para obtenção de cópias do
Regulamento e deste Prospecto, do Contrato de Distribuição e dos respectivos termos de adesão ao Contrato de
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Distribuição, os interessados deverão dirigir-se à sede do Administrador, do Coordenador Líder e/ou à CVM, nos
endereços indicados abaixo, sendo que o Prospecto Preliminar encontra-se à disposição dos investidores na CVM
apenas para consulta e reprodução.
Coordenador Líder
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia
CEP 04551-065, São Paulo, SP.
At.: Sr. Fabio Ohara
Tel.: (11) 2107-6600
Fax.: (11) 2107-6699
Correio Eletrônico: institucional@riobravo.com.br
Website: www.riobravo.com.br
Link Direto: http://www.riobravo.com.br/contato/consulta_inst.asp
Ouvidoria
Tel.: 0800-722-9910
Correio Eletrônico: ouvidoria@riobravo.com.br
Administrador:
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia
CEP 04551-065, São Paulo, SP
At.: Sra. Anita Spichler Scal / Sra. Natalia Valverde
Tel.: (11) 2107-6600
Fax.: (11) 2107-6699
Correio Eletrônico: fundosimobiliarios@riobravo.com.br
Website: www.riobravo.com.br
Link Direto: http://www.riobravo.com.br/imobiliarios/index.htm
Ouvidoria
Tel.: 0800-722-9910
Correio Eletrônico: ouvidoria@riobravo.com.br
Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Rua Sete de Setembro, nº 111 - 5º andar
Rio de Janeiro – RJ
Rua Cincinato Braga, 340 – 2º, 3º e 4º andares
Edifício Delta Plaza
São Paulo – SP
Website: www.cvm.gov.br -> Fundos de Investimento -> Consulta Consolidada de Fundo
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Rua XV de Novembro, nº 275
São Paulo – SP
Website: www.bmfbovespa.com.br -> Mercados -> Fundos/ETFs -> Fundos Imobiliários
Auditores Independentes
Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S
Av. das Nações Unidas, 12.995 - 15 andar, São Paulo - SP, 04578-000, Brasil
São Paulo, SP
At.: Sr. Emerson Fabri
Tel: (11) 3054-0000
Fax: (11) 3054-0000
Correio Eletrônico: emerson.fabri@br.ey.com
Website: www.ey.com.br
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Consultores legais
Freitas Leite Advogados
Rua Gomes de Carvalho, 1666, 9º andar
São Paulo, SP
At.: Dr. Luiz Paulo Lago Daló
Tel: (11) 3728-8100
Fax: (11) 3728-8101
Correio Eletrônico: lpdalo@fladv.com.br
Website: www.fladv.com.br
Declarações do Administrador e Coordenador Líder
Declaração nos termos do artigo 56 da Instrução CVM nº 400:
O Administrador declara que (i) os documentos referentes ao registro do Fundo estão regulares e atualizados
perante a CVM; (ii) este Prospecto contém as informações verdadeiras, relevantes e necessárias ao conhecimento
pelos investidores da Oferta, bem como do objetivo, política de investimento e composição da carteira de
investimentos do Fundo, dos riscos associados aos investimentos no Fundo e das partes envolvidas com o Fundo e
com a Oferta, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta, tendo sido
elaborado de acordo com as normas pertinentes em vigor; e (ii) é responsável pela veracidade, consistência,
qualidade e suficiência das informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante o
período de realização da Oferta.
O Coordenador Líder declara que (i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, para
assegurar (a) que as informações prestadas pela Administradora por ocasião do registro e durante o período de
realização da Oferta sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta e (b) as informações fornecidas ao mercado durante o
período de realização da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas e que venham a integrar este
Prospecto, serão suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
e (ii) este Prospecto contém as informações verdadeiras, relevantes e necessárias ao conhecimento pelos
investidores da Oferta, bem como do objetivo, política de investimento e composição da carteira de investimentos
do Fundo, dos riscos associados aos investimentos no Fundo e das partes envolvidas com o Fundo e com a Oferta,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta, tendo sido elaborado de
acordo com as normas pertinentes em vigor.
Assunções, previsões e eventuais expectativas futuras constantes deste Prospecto estão sujeitas a incertezas de
natureza econômica, política e competitiva e não devem ser interpretadas como promessa ou garantia de
resultados futuros ou desempenho do Fundo. Os potenciais investidores deverão conduzir suas próprias
investigações acerca de eventuais tendências ou previsões discutidas ou inseridas neste Prospecto, bem como
acerca das metodologias e assunções em que se baseiam as discussões dessas tendências e previsões.
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3.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

O Administrador do Fundo estima que os recursos líquidos obtidos no âmbito da Oferta sejam de aproximadamente
R$ 108.861.186,32 (cento e oito milhões oitocentos e sessenta e um mil cento e oitenta e seis reais e trinta e dois
centavos), após a dedução das despesas de constituição do Fundo e das demais despesas estimadas a ela relativas,
considerando a colocação da totalidade das Cotas objeto da Oferta pelo preço de R$ 8,34 (oito reais e trinta e
quatro centavos) por Cota, os quais serão destinados ao Projeto de Expansão do Shopping Grand Plaza, conforme
descrito na página 113 deste Prospecto.
Para informações sobre a estratégia e a política de investimento do Fundo, ver Seção “Estratégia de Investimento
do Fundo” na página 91 deste Prospecto, bem como a Seção “Objetivo de Investimento e Política de
Investimento”, na página 54 deste Prospecto.

34
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

4.

FATORES DE RISCO
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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FATORES DE RISCO

Antes de tomar uma decisão de investimento no Fundo, os potenciais investidores devem, considerando sua
própria situação financeira, seus objetivos de investimento e seu perfil de risco, avaliar cuidadosamente todas as
informações disponíveis neste Prospecto e no Regulamento, inclusive, mas não se limitando àquelas relativas à
Política de Investimento, composição da carteira do Fundo e aos fatores de risco aos quais o Fundo e os
investidores estão sujeitos, incluindo aqueles descritos a seguir.
Riscos associados ao Brasil e a fatores macroeconômicos
Riscos relacionados a fatores macroeconômicos, políticas governamentais e globalização
O Fundo desenvolve suas atividades exclusivamente no mercado brasileiro e, portanto, está sujeito à influência
das políticas governamentais deste País. A condução da política econômica e seus instrumentos, como fixação da
taxa de juros, interferência na cotação da moeda brasileira e sua emissão, aumento de tarifas públicas, maior
rigidez no controle dos gastos públicos, criação de novos tributos ou aumento de alíquotas de tributos já
existentes, entre outros fatores, podem, de alguma forma, produzir efeitos sobre os mercados, especialmente o de
capitais e o imobiliário.
Além disso, num momento em que as economias mundiais estão cada vez mais interligadas, é intensa a
necessidade de capital externo, sobretudo para as nações em desenvolvimento. A credibilidade dos governos –
especialmente na implementação de suas políticas – tornam-se fatores fundamentais para a sustentação das
economias.
Por consequência, possíveis impactos negativos na economia, tais como recessão, perda do poder aquisitivo da
moeda e taxas de juros elevadas, resultantes de políticas internas ou fatores externos, podem influenciar os
resultados do Fundo.
Variáveis exógenas, tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou situações
especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a
ordem atual e influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro poderão resultar
em perdas para os Cotistas. Não será devido pelo Fundo ou por qualquer pessoa, incluindo o Administrador,
qualquer indenização, multa ou penalidade de qualquer natureza, caso os Cotistas sofram qualquer dano ou
prejuízo resultante de quaisquer de tais eventos.
Riscos relativos à atividade econômica
O comportamento da economia como um todo pode causar variações no valor dos imóveis. Deve ser destacado que
alguns fatores podem ocasionar o desaquecimento de diversos setores da economia, principalmente em
decorrência de crises econômicas – sejam elas oriundas de outros países ou mesmo do Brasil. Reflexos como
redução do poder aquisitivo em geral e aumento da falta de segurança podem ter conseqüências negativas no valor
dos imóveis objeto de investimento pelo Fundo.
A economia brasileira apresentou diversos ajustes desde a implementação do Plano Real. Tais ajustes têm
implicado na realização de reformas constitucionais, administrativas, previdenciárias, sociais, fiscais, políticas,
trabalhistas, dentre outras, as quais, em princípio têm dotado o País de uma estrutura mais moderna, de forma a
alcançar os objetivos sociais e econômicos capazes de torná-lo socialmente mais desenvolvido e competitivo no
âmbito da economia mundial, atraindo dessa forma os capitais de que necessita para o seu crescimento. Nesse
processo, acredita-se no fortalecimento dos instrumentos existentes no mercado de capitais, dentre os quais,
destacam-se os Fundos de Investimento Imobiliário.
Nessas circunstâncias, a economia brasileira se vê obrigada a promover os ajustes necessários, tais como alteração
na taxa básica de juros praticada no país, aumento na carga tributária sobre rendimentos a ganhos de capital dos
instrumentos utilizados pelos agentes econômicos, e outras medidas que podem acarretar em mudanças nas regras
dos instrumentos utilizados no nosso mercado.
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O Fundo desenvolverá suas atividades no mercado brasileiro, estando sujeito aos efeitos da política econômica
praticada pelos Governos Federal, Estaduais e Municipais. Adicionalmente, o Fundo está sujeito, direta ou
indiretamente, às variações e condições dos mercados de ações, especialmente dos mercados de câmbio, juros,
bolsa e derivativos, que são afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e
internacionais
O Investidor deve estar ciente de que o Fundo ou qualquer outra pessoa, incluindo a Administradora, não se
responsabilizará e não ficará sujeita ao pagamento de qualquer indenização, multa ou penalidade de qualquer
natureza caso os Cotistas venham a sofrer dano ou prejuízo resultante de quaisquer eventos relacionados às
políticas econômicas e institucionais do governo.
O comportamento negativo da economia brasileira, resultante de fatores internos ou externos, pode resultar – e
normalmente resulta - em oscilações negativas também no mercado imobiliário, suscetível e sensível a crises,
recessões e alterações econômicas significativas. A redução do poder aquisitivo das famílias e a falta de segurança
para a continuidade de investimentos no setor podem colocar em risco a continuidade do Empreendimento.
Riscos relacionados ao investimento em Cotas
Risco relacionado à liquidez
Os fundos imobiliários são condomínios fechados, não admitindo o resgate de suas cotas, senão quando da
liquidação do Fundo. Desse modo, o Cotista somente poderá negociar as suas Cotas no âmbito da BM&FBOVESPA,
importante mercado secundário nacional, o que pode resultar na dificuldade para os Cotistas interessados em
desfazer de suas posições alienar as suas Cotas mesmo em negociações ocorridas no mercado secundário.
Adicionalmente, o mercado de capitais nacional está ainda em fase de maturação e desenvolvimento, não
havendo, na atual conjuntura, volumes significativos de transações de recursos em cotas de fundos de
investimento imobiliário ou, ainda, investidores interessados em realizar transações de aquisição e alienação de
cotas de fundos imobiliários.
Assim sendo, espera-se que o Investidor que adquirir as Cotas do Fundo deve estar consciente de que o
investimento no Fundo possui características peculiares e específicas quanto à liquidez das Cotas, consistindo,
portanto como um investimento de médio a longo prazo. Pode haver, inclusive, alguma oscilação do valor da Cota
no curto prazo, que pode acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do Cotista de
aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo.
Risco relativo ao valor mobiliário face à propriedade dos ativos
Apesar de o Fundo ter sua carteira de investimentos constituída por bens imóveis e outros ativos imobiliários ou
por direitos relacionados a Imóveis Investidos, a propriedade de cotas do Fundo não confere aos seus titulares
propriedade sobre os Imóveis Investidos.
Risco tributário
A Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, estabelece que os fundos de investimento imobiliário devem distribuir,
pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base
em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.
Ainda de acordo com a mesma lei, o fundo que aplicar recursos em empreendimentos imobiliários que tenham
como incorporador, construtor ou sócio, Cotista que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele
relacionadas, percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) das cotas emitidas pelo fundo, sujeitam-se à
tributação aplicável às pessoas jurídicas, para fins de incidência da tributação corporativa cabível (IR de pessoas
jurídicas, CSLL, PIS e COFINS).

38
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos Cotistas na alienação ou no resgate das Cotas quando da
extinção do Fundo, bem como quaisquer outros valores distribuídos pelo Fundo aos Cotistas, sujeitam-se ao IR à
alíquota de 20% (vinte por cento).
Não obstante, de acordo com o artigo 3º, III, c/c Parágrafo Único, inciso II, da Lei nº 11.033/04, ficam isentos do IR
na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas residentes no Brasil, os rendimentos distribuídos por
fundos de investimento imobiliário cujas cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores
ou no mercado de balcão organizado, tal como é o caso do Fundo.
Estabelece, ainda, o mencionado dispositivo legal que o benefício fiscal acima mencionado (i) será concedido
somente nos casos em que o fundo de investimento imobiliário possua, no mínimo, 50 (cinquenta) cotistas e que
(ii) não será concedido ao cotista pessoa física titular de cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais da
totalidade das cotas emitidas pelo fundo ou cujas cotas lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior
a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo fundo.
Desta forma, o risco tributário engloba o risco de perdas decorrente da criação de novos tributos, interpretação
diversa da atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou a revogação de isenções vigentes, sujeitando o Fundo
ou seus Cotistas a encargos tributários não previstos inicialmente.
Risco de alterações tributárias e mudanças na legislação
O risco tributário, conforme acima descrito, engloba o risco de perdas decorrente da criação de novos tributos,
interpretação diversa da atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou a revogação de isenções vigentes,
sujeitando o Fundo ou seus Cotistas a novos recolhimentos não previstos inicialmente.
Embora no atual governo não existam perspectivas de mudanças que venham a gerar impactos negativos na
tributação dos fundos de investimento imobiliário, existe o risco de, por ocasião da instalação de um novo
mandato presidencial, as atuais regras virem a ser modificadas no contexto de uma eventual reforma tributária.
Riscos jurídicos
Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico deste Fundo considera um conjunto de rigores e
obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos públicos ou privados tendo por diretrizes a legislação
em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de
capitais brasileiro, no que tange a este tipo de operação financeira, em situações atípicas ou conflitantes poderá
haver perdas por parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço
contratual.
Ausência de garantia
As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador, do Gestor, do Consultor Imobiliário, do
Escriturador ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC, podendo ocorrer perda total do capital investido pelos
Cotistas.
Riscos associados ao investimento no Fundo
Riscos relativos à rentabilidade do investimento
O investimento em cotas de um fundo de investimento imobiliário é uma aplicação em valores mobiliários de renda
variável, o que pressupõe que a rentabilidade do Cotista dependerá da valorização imobiliária e do resultado da
administração do imóvel objeto do patrimônio do Fundo, bem como da gestão discricionária do Administrador, no
que tange às aquisições e alienações dos imóveis.
No caso em questão, os rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas dependerão, principalmente, dos resultados
obtidos pelo Fundo com a locação ou arrendamento, ou, ainda, com a cessão a terceiros dos direitos e créditos
decorrentes da locação ou arrendamento dos imóveis de seu patrimônio.
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Vale ressaltar que, caso o Fundo venha a adquirir um imóvel que já possua suas unidades alugadas, os atuais
contratos de locação então vigentes poderão ser mantidos pelo Fundo até o seu vencimento. No entanto, pode
ocorrer que no futuro tais inquilinos deixem de ser locatários desses imóveis, fato que obrigaria o Administrador a
negociar nova locação em condições de mercado.
Os Cotistas do Fundo farão jus ao recebimento de rendimentos que lhes serão pagos a partir da percepção pelo
Fundo dos valores que lhe forem pagos pelos locatários, arrendatários dos espaços comerciais do Empreendimento,
a título de locação e/ou arrendamento. Assim, por todo tempo em que os espaços comerciais estiverem locados ou
arrendados, o Fundo estará exposto aos riscos de crédito dos locatários ou arrendatários. Caso algum dos maiores
locatários do Fundo rescinda os contratos de locação ou torne-se inadimplente, os negócios e resultados do Fundo
podem ser adversamente afetados.
Antes de tomar uma decisão de investimento de recursos no Fundo, os Investidores devem, considerando sua
própria situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil de risco, avaliar, cuidadosamente,
todas as informações disponíveis neste Prospecto e no Regulamento do Fundo, e, em particular, aquelas
relativas à Política de Investimento e composição da carteira do Fundo, e, aos fatores de risco descritos
nesta sessão, relativos ao Fundo.
Risco relativo à desvalorização dos imóveis adquiridos pelo Fundo
Como os recursos do Fundo destinam-se à aplicação em bens imóveis, um fator que deve ser preponderantemente
levado em consideração é o potencial econômico, inclusive a médio e longo prazo, da região onde está localizado
o imóvel a ser adquirido para integrar patrimônio do Fundo.
A análise do potencial econômico da região deve circunscrever-se não somente ao potencial econômico corrente,
como também deve levar em conta a evolução do potencial econômico da região no futuro, tendo em vista a
possibilidade de eventual decadência econômica da região, com impacto direto sobre o valor do imóvel objeto de
investimento pelo Fundo.
Riscos relativos às receitas mais relevantes
Os principais riscos relativos às receitas mais relevantes do Fundo são:
(i) Quanto às receitas de locação dos imóveis:
O não pagamento de aluguéis pelos inquilinos ou o aumento de vacância nos imóveis implicarão em não
recebimento de receitas por parte do Fundo, uma vez que os aluguéis serão a sua principal fonte de receitas. Além
disso, na hipótese de inadimplemento de parte substancial dos inquilinos, o Fundo poderá não ter condições de
pagar seus compromissos nas datas acordadas.
(ii) Quanto às alterações nos valores dos aluguéis atualmente praticados:
As projeções de receitas do Fundo são feitas com base nos contratos de locação vigentes. Há, entretanto, a
possibilidade de tais receitas não se concretizarem na íntegra, visto que a cada vencimento anual as bases dos
contratos podem ser renegociadas, provocando alterações nos valores originalmente acordados.
Ainda em função dos contratos de locação, não havendo acordo entre locador e locatário sobre o valor da locação,
poderá ser pedida a revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. Assim, os valores de
locação poderão variar conforme as condições de mercado vigentes à época da ação revisional.
(iii) Quanto às receitas a serem projetadas:
As projeções de receitas do Fundo serão feitas, sempre que possível, com base nos contratos de locação vigentes
do Empreendimento. Existe, ainda, a possibilidade de tais receitas não se concretizarem na íntegra no caso de
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inadimplência dos locatários ou de decisão unilateral do locatário de deixar o imóvel antes do vencimento do
prazo estabelecido no seu contrato de locação.
Nesta hipótese, é possível que tal fato possa comprometer a receita do Fundo, com reflexo na remuneração do
Cotista, caso os espaços comerciais do empreendimento não sejam locados de imediato. Além disso, a eventual
rescisão dos contratos em vigor pelos locatários poderá provocar uma queda da rentabilidade do Fundo com
consequências negativas para o investidor, uma vez que os espaços comerciais vagos poderão ser locados a valores
inferiores aos utilizados no contrato de locação anterior.
Riscos relativos à aquisição de imóveis
Os imóveis objeto de investimento pelo Fundo deverão encontrar-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus,
gravames ou hipotecas. Não obstante, após a aquisição e enquanto os instrumentos de compra e venda não
estiverem devidamente registrados em nome do Fundo, existe a possibilidade de que tais imóveis sejam onerados
para satisfação de dívidas contraídas pelos antigos proprietários numa eventual execução proposta por seus
credores, caso os mesmos não possuam outros bens para garantir o pagamento de tais dívidas, o que dificultaria ou
impossibilitaria a transmissão da propriedade dos imóveis para o Fundo.
Riscos de despesas extraordinárias
O Fundo, na qualidade de proprietário dos imóveis, estará eventualmente sujeito ao pagamento de despesas
extraordinárias, tais como rateios de obras e reformas, pintura, decoração, conservação, instalação de
equipamentos de segurança, indenizações trabalhistas, bem como quaisquer outras despesas que não sejam
rotineiras na manutenção dos imóveis e dos Empreendimentos em que se situam. O pagamento de tais despesas
ensejaria uma redução na rentabilidade das Cotas.
Não obstante, o Fundo estará sujeito a despesas e custos decorrentes de ações judiciais necessárias para a
cobrança de aluguéis inadimplidos, ou ainda ações judiciais de despejo, renovatórias, revisionais, entre outras,
bem como quaisquer outras despesas inadimplidas pelos locatários dos imóveis, tais como tributos, despesas
condominiais, podendo ainda ser obrigado a arcar com custos para reforma ou recuperação de imóveis inaptos para
locação após a desocupação dos imóveis.
Custos de manutenção do Fundo
Além das despesas extraordinárias, a manutenção do Fundo também gera custos que podem interferir na
rentabilidade do Fundo e do Cotista. São eles:
(i)

Custódia de Cotas, escrituração de Cotas, Auditoria, Publicações Legais e Laudos de Avaliação anuais ou
quando necessário – decorrentes de contratos firmados, ou a serem firmados, esses itens constituem-se
praticamente em custo fixo do Fundo, já que todos são resultantes de exigências legais. Variações, no
entanto, podem existir anualmente em função da atualização monetária dos valores dos contratos.

(ii)

Honorários Administrativos – dentre os custos de manutenção do Fundo, este é o único, respeitadas as
condições atualmente vigentes, que pode vir a se configurar em um custo variável, ficando estabelecido
no Regulamento a remuneração.

(iii)

Honorários advocatícios com a defesa dos interesses do Fundo.

Risco de sinistro
No caso de sinistro envolvendo a integridade física dos ativos do Fundo, os recursos obtidos pela cobertura do
seguro dependerão da capacidade de pagamento da companhia seguradora contratada, nos termos da apólice
exigida. Além disso, as indenizações a serem pagas pelas seguradoras poderão ser insuficientes para a reparação
do dano sofrido, observadas as condições gerais das apólices.
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Risco de desapropriação
Há possibilidade de que ocorra a desapropriação, parcial ou total, dos imóveis que constituem o patrimônio do
Fundo, por decisão unilateral do Poder Público, a fim de atender finalidades de utilidade e interesse público.
Nesta hipótese, os recursos decorrentes do pagamento da indenização pelo Poder Público podem não ser
suficientes para recompensar os investimentos realizados pelos Cotistas, podendo, assim, a desapropriação dos
imóveis representar uma perda financeira para os Cotistas.
Concentração de recursos do Fundo
Tendo em vista que os recursos que integram o patrimônio do Fundo estão direcionados exclusivamente à
aplicação no Grand Plaza Shopping, nos centros e unidades comerciais instalados nas áreas dos Empreendimentos,
quaisquer perdas ou deteriorações eventualmente verificadas em uma determinada área dos Empreendimentos
poderão representar efeitos adversos para os Empreendimentos como um todo. Além disso, o insucesso na
condução das atividades dos Empreendimentos ou a ocorrência de acontecimentos de natureza econômica poderá
impactar os resultados dos Empreendimentos de forma adversa e significativa, refletindo diretamente no valor
atribuído às Cotas.
Risco de Controle das Receitas
Os aluguéis das unidades comerciais consistem na principal fonte de receita do Fundo. As Normas Gerais
estabelecem que os aluguéis serão calculados com base em um aluguel mínimo mensal fixo acrescido da diferença
positiva entre o aluguel variável determinado como percentual do faturamento do lojista e o mínimo mensal fixo,
se houver.
No tocante ao valor variável, este será calculado com base em um percentual do faturamento bruto mensal da
atividade ou comércio exercido pelo lojista locatário do imóvel. Embora haja fiscalização do faturamento bruto
dos locatários, pode ocorrer desta fiscalização ser ineficaz e resultar em prejuízo para os Cotistas, tendo em vista
que o valor variável do aluguel poderá não condizer com o valor efetivamente devido.
Vacância
Não há garantia de manutenção no futuro dos atuais níveis de locação dos imóveis, sendo que, em caso de
vacância de parcela das unidades dos Empreendimentos, as despesas condominiais e tributos deverão ser
suportados pelos Empreendimentos, o que comprometerá os fluxos de caixa previstos, diminuindo os rendimentos
a serem distribuídos entre os Cotistas do Fundo.
Risco de decisões judiciais desfavoráveis.
O Fundo poderá ser réu em diversas ações, nas esferas cível e tributária. Não há garantia de que o Fundo venha a
obter resultados favoráveis ou que eventuais processos judiciais ou administrativos propostos contra o Fundo
venham a ser julgados improcedentes, ou, ainda, que ele tenha reservas suficientes. Caso tais reservas não sejam
suficientes para cumprir com os custos decorrentes de tais processos, é possível que um aporte adicional de
recursos seja feito mediante a subscrição e integralização de novas Cotas pelos Cotistas, que deverão arcar com
eventuais perdas.
Risco de inexistência de quorum nas deliberações a serem tomadas pela Assembleia Geral de Cotistas
Determinadas matérias que são objeto de Assembleia Geral de Cotistas somente serão deliberadas quando
aprovadas por maioria qualificada dos Cotistas. Tendo em vista que fundos imobiliários tendem a possuir número
elevado de Cotistas, é possível que as matérias que dependam de quorum qualificado fiquem impossibilitadas de
aprovação pela ausência de quorum na instalação (quando aplicável) e na votação de tais assembleias. A
impossibilidade de deliberação de determinadas matérias podem ensejar, dentre outros prejuízos, a liquidação
antecipada do Fundo.
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Risco relativo à concentração e pulverização
Poderá ocorrer situação em que um único Cotista venha a integralizar parcela substancial da emissão das Cotas do
Fundo, passando tal Cotista a deter uma posição expressivamente concentrada, fragilizando, assim, a posição dos
eventuais Cotistas minoritários. Nesta hipótese, há possibilidade de que deliberações sejam tomadas pelo Cotista
majoritário em função de seus interesses exclusivos em detrimento do Fundo e/ou dos Cotistas minoritários.
Riscos relacionados ao investimento em imóveis e ao Empreendimento
Condições econômicas e sociais locais
Condições econômicas e sociais adversas nos locais onde estão localizados os Empreendimentos podem afetar
adversamente os níveis de ocupação e locação dos espaços e, conseqüentemente, causar efeito adverso no valor
das Cotas.
No Fundo, o resultado operacional depende substancialmente da capacidade de locar os espaços disponíveis no
Grand Plaza Shopping. Na ocorrência de alguma das condições abaixo descritas, o resultado operacional do
Empreendimento pode ser negativamente afetado:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

períodos de recessão e desaquecimento da economia brasileira, com a conseqüente diminuição dos
valores das locações;
falta de confiança dos locatários na segurança, conveniência e atratividade das áreas nas quais o Grand
Plaza Shopping está instalado;
incapacidade de atração e manutenção de locatários de lojas âncora;
inadimplência e/ou não cumprimento das obrigações contratuais pelos locatários;
aumento de tributos incidentes sobre as atividades do Fundo e dos locatários;
mudanças regulatórias no setor de Shopping Centers, inclusive nas leis de zoneamento; e
competitividade de lojas de varejo e outros meios de venda de varejo, como a internet.

Desempenho das lojas instaladas
O resultado operacional do Grand Plaza Shopping depende, em grande parte, do recebimento de valores a título
de aluguel de seus respectivos lojistas, o que, por sua vez, depende do sucesso das vendas das lojas, o qual está
sujeito, entre outros fatores, ao movimento intenso e poder de compra de clientes e à situação geral da economia
brasileira. A redução no movimento do Grand Plaza Shopping, como resultado de declínio econômico nacional, a
queda da atratividade de suas lojas ou a abertura de novos centros de compras em regiões próximas, pode causar a
diminuição da rentabilidade de seus locatários e, conseqüentemente, acarretar uma redução nas receitas do
Fundo.
O risco de forte concorrência
A construção de Shopping Centers ou centros comerciais ao ar livre nas proximidades da área em que se situam o
Grand Plaza Shopping poderá impactar a sua capacidade de locação eficiente de seus espaços e lojas. O ingresso
de novos concorrentes nas regiões nas quais o Grand Plaza Shopping opera poderá demandar um aumento não
planejado de investimentos, o que poderá causar um efeito adverso e imprevisto ao Fundo. Ademais, caso haja
uma diminuição no movimento do Grand Plaza Shopping em virtude dos novos concorrentes ou, caso esses novos
empreendimentos ofereçam condições mais vantajosas, o Fundo poderá enfrentar dificuldades na renovação dos
contratos de locação, o que poderá gerar vacância dos espaços do Grand Plaza Shopping e a conseqüente redução
do fluxo de caixa e lucro operacional. Além disso, o Grand Plaza Shopping pode sofrer concorrência de outros
meios de consumo utilizados pelos consumidores do Grand Plaza Shopping, tais como telemarketing, lojas virtuais,
entre outros.
Risco de acidentes e seus impactos
Os Shopping Centers, por serem locais públicos e de ampla movimentação de pessoas, estão sujeitos à ocorrência
de acidentes e outras infrações em suas dependências, independentemente das políticas de prevenção adotadas, o
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que pode impactar de forma negativa o Fundo. É possível que os freqüentadores e consumidores do Grand Plaza
Shopping migrem para outros centros de compra que acreditem ser mais seguros. Isto pode gerar uma redução no
volume de vendas das lojas e no resultado operacional do Grand Plaza Shopping, causando um efeito adverso para
o Fundo.
Segurança Jurídica
A atuação regular dos Shopping Centers está sujeita, entre outros fatores, ao atendimento da legislação federal,
estadual e municipal, dos regulamentos, das normas de construção, zoneamento, uso do solo e proteção ao meio
ambiente e à obtenção de autorizações e licenças. Caso o Grand Plaza Shopping viole ou deixe de cumprir
referidas normas ou não obtenham ou renovem as suas licenças ou autorizações, poderão sofrer sanções
administrativas ou judiciais, tais como imposição de multas, embargos de obras, interdições, cancelamento de
licenças, entre outras punições. Ademais, caso o Poder Público decida por editar normas mais rigorosas para o
funcionamento dos Shopping Centers ou mudar entendimento com relação a determinada hipótese, as atividades
dos Grand Plaza Shopping poderá ter os seus custos aumentados para adequação às novas regras, o que pode
ocasionar um efeito adverso relevante para o Fundo.
Risco de perdas não cobertas pelos seguros contratados
Embora o Grand Plaza Shopping mantenha apólices de seguro patrimonial dentro das práticas usuais de mercado,
existem determinados tipos de risco que podem não estar cobertos pelas respectivas apólices (tais como guerra,
terrorismo, caso fortuito e de força maior, responsabilidades por certos danos, poluição ambiental ou interrupção
de certas atividades). Assim, na hipótese de ocorrência de quaisquer desses eventos não cobertos, os
investimentos realizados no Grand Plaza Shopping podem ser perdidos, gerando custos adicionais para a sua
recomposição e reforma, resultando em prejuízos para o Grand Plaza Shopping. Adicionalmente, não se pode
garantir que, mesmo na hipótese da ocorrência de um sinistro coberto por apólices de seguro, o pagamento do
seguro será suficiente para cobrir os danos decorrentes de tal sinistro.
Ademais, os Empreendimentos podem não ser capazes de renovar as apólices de seguro em melhores ou nas
mesmas condições contratadas, o que pode gerar um efeito adverso relevante para o Fundo.
Risco das Contingências Ambientais
Eventuais contingências ambientais podem implicar em responsabilidades pecuniárias (indenizações e multas por
prejuízos causados ao meio ambiente), o que pode afetar a rentabilidade do Fundo.
A Câmara Municipal do Município de Santo André, Estado de São Paulo, onde se localiza o Grand Plaza Shopping,
editou, em 14 de outubro de 1998, a Lei Municipal nº 7.733, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 15.091, de 8
de julho de 2004, a qual é cria aos empreendimentos listados pelo Artigo 74 da referida Lei, dentre os quais se
inserem os shoppings centers, a obrigação de providenciar os respectivos licenciamentos ambientais junto à
referida municipalidade. Diante de tal exigência e visando à obtenção da licença acima mencionada, o Grand Plaza
Shopping promoveu a realização de pesquisas no terreno em que está instalado, as quais resultaram na descoberta
de contaminação do solo (pela substância cloreto de vinila) da área relativa às edificações originais do Grand Plaza
Shopping, excluída a área de expansão do Grand Plaza Shopping, razão pela qual há possibilidade de os respectivos
projetos de expansão sofrerem atrasos. A contaminação acima referida decorre das atividades industriais de
fábricas antigamente localizadas no terreno atualmente ocupado pelo Grand Plaza Shopping.
Informações contidas neste Prospecto
Este Prospecto contém informações acerca do Fundo, bem como perspectivas de desempenho do Fundo que
envolvem riscos e incertezas.
Embora as informações constantes deste Prospecto tenham sido obtidas de fontes idôneas e confiáveis e as
perspectivas do Fundo sejam baseadas em convicções e expectativas razoáveis, não há garantia de que o
desempenho futuro do Fundo seja consistente com essas perspectivas. Os eventos futuros poderão diferir
sensivelmente das tendências aqui indicadas.
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Adicionalmente, as informações contidas neste Prospecto em relação ao Brasil e à economia brasileira são
baseadas em dados publicados pelo BACEN, pelos órgãos públicos e por outras fontes independentes, tais como a
Fundação Getúlio Vargas.
Nos termos do Artigo 15, XXII, da Instrução CVM nº 472/08, o Administrador compromete-se a informar, mediante a
publicação de fato relevante, qualquer evento que acarrete a alteração no tratamento tributário aplicável ao
Fundo e/ou aos seus Cotistas, incluindo, mas não se limitando, as seguintes hipóteses: (i) caso a quantidade de
Cotistas se torne inferior a 50 (cinquenta); e (ii) caso as Cotas deixem de ser negociadas em mercado de bolsa ou
de balcão organizado.
Ainda, o Administrador informará o Cotista cujas Cotas representem participação superior a 10% (dez por cento) do
Patrimônio Líquido do Fundo, a fim de que este possa tomar as providências que entender cabíveis.
Não obstante o disposto acima, o Fundo não investirá em empreendimentos imobiliários cujo sócio, incorporador
ou construtor seja Cotista detentor de cotas que representem percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento)
do Patrimônio Líquido do Fundo, de modo a não alterar o tratamento tributário aplicável ao Fundo, conforme o
disposto no Artigo 2º da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, conforme alterada.
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5.

O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING
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O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING
Os termos utilizados nesta Seção do Prospecto terão o mesmo significado que lhes for atribuído no Regulamento e
na Seção “Definições” deste Prospecto. Esta Seção traz um breve resumo dos capítulos do Regulamento, mas sua
leitura não substitui a leitura cuidadosa do Regulamento.
Base legal
O Fundo, constituído sob a forma de condomínio fechado, tem como base legal a Lei nº 8.668/93 e a Instrução CVM
nº 472.
Constituição e prazo de duração
A constituição do Fundo e o inteiro teor do Regulamento foram aprovados por ato único do UNIBANCO – União de
Bancos Brasileiros, primeiro administrador do Fundo ABC, datado de 08 de junho de 2004. O Regulamento foi
alterado em 14 de abril de 2011, e foi registrado no 3° Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, em 15 de abril de 2011, sob n.º 8766503.
O Fundo tem prazo de duração indeterminado.
Público alvo
O Fundo é destinado a pessoas naturais e jurídicas, inclusive não-residentes, bem como fundos de investimento,
que tenham por objetivo investimento de longo prazo, remunerado preponderantemente a partir da alienação,
locação ou arrendamento de bens imóveis.
Administração
O Fundo é administrado e tem sua carteira gerida pela Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., sociedade devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de
carteira de títulos e valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 6.044, de 12 de julho de 2000, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, CEP
04551-065, inscrita no CNPJ/MF sob nº 72.600.026/0001-81.
O Administrador é o proprietário fiduciário dos bens e direitos adquiridos com os recursos do Fundo e, nessa
qualidade, pode efetuar todas as negociações de imóveis ou direitos sobre imóveis em nome do Fundo. Neste
sentido, o Administrador tem poderes para gerir o patrimônio do Fundo, podendo realizar todas as operações e
praticar todos os atos relacionados ao objeto do Fundo, exercer os direitos inerentes à propriedade dos bens
integrantes do patrimônio do Fundo, inclusive os de ação, recurso e exceção, podendo abrir e movimentar contas
bancárias, adquirir e alienar livremente títulos pertencentes ao Fundo, praticar, enfim, todos os atos necessários à
administração do Fundo, observadas as limitações estabelecidas no Regulamento e na legislação e regulamentação
vigentes.
Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, bem como seus frutos e rendimentos:
(i)

não se comunicam com o patrimônio do Administrador;

(ii)

não integram o ativo do Administrador;

(iii)

não respondem por qualquer obrigação do Administrador;

(iv)

não compõem a lista de bens e direitos do Administrador, para efeito de liquidação judicial ou
extrajudicial;

(v)

não podem ser dados em garantia de débito de operação do Administrador;
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(vi)

não são passíveis de execução por quaisquer credores do Administrador, por mais privilegiados que
possam ser; e

(vii)

não podem ser objeto de constituição de quaisquer ônus reais.

Incluem-se entre as obrigações do Administrador:
(i)

efetuar a averbação, no Registro de Imóveis, nas matrículas dos imóveis adquiridos com recursos do
Fundo, das restrições mencionadas no parágrafo anterior;

(ii)

manter, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem:

(iii)

o registro de Cotistas e de transferência de Cotas;

(iv)

os livros de atas e de presença das Assembléias de Cotistas;

(v)

a documentação relativa aos imóveis, operações e patrimônio do Fundo;

(vi)

os registros contábeis das operações e do patrimônio do Fundo;

(vii)

o arquivo dos pareceres e relatórios do auditor independente; e

(viii)

o arquivo dos pareceres e laudos de avaliação da empresa de consultoria contratada.

(ix)

celebrar os negócios jurídicos e realizar todas as operações necessárias à execução da política de
investimentos do Fundo, exercendo, ou diligenciando para que sejam exercidos, todos os direitos
relacionados ao patrimônio e às atividades do Fundo;

(x)

receber rendimentos e quaisquer valores devidos ao Fundo;

(xi)

no caso de ser informado sobre a instauração de procedimento administrativo pela CVM, manter a
documentação referida no item (ii) acima até o término do procedimento;

(xii)

dar cumprimento aos deveres de informação previstos no Capítulo VII da Instrução CVM nº 472 e no
Regulamento;

(xiii)

manter atualizado junto à CVM a lista de prestadores de serviços contratados pelo Fundo;

(xiv)

observar as disposições constantes do Regulamento e deste Prospecto, bem como as deliberações da
Assembléia Geral de Cotistas;

(xv)

controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos ativos do Fundo, fiscalizando os serviços
prestados por terceiros contratados, se algum, e o andamento dos empreendimentos imobiliários sob sua
responsabilidade, se algum;

(xvi)

administrar financeiramente o Fundo, cuidando de forma judiciosa, da tesouraria, da controladoria e da
contabilidade, sem onerá-lo com despesas desnecessárias e acima do razoável, bem como do recebimento
de quaisquer valores devidos ao Fundo;

(xvii)

agir sempre em benefício do Fundo e dos Cotistas, empregando na defesa de seus direitos a diligência
necessária exigida pelas circunstâncias e praticando todos os atos, judiciais ou extrajudiciais, necessários
a assegurá-los;

(xviii)

custear as despesas de propaganda do Fundo; e
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(xix)

manter custodiados em instituição prestadora de serviços de custódia, devidamente autorizada pela CVM,
os títulos adquiridos com recursos do Fundo.

É vedado ao Administrador praticar os seguintes atos, observada a seção “Restrições às operações do Fundo”
abaixo:
(i)

adquirir Cotas para o seu patrimônio próprio;

(ii)

valer-se de informação relevante relativa ao Fundo ou às suas operações, para obter, para si ou para
outrem, vantagem na compra e venda de Cotas, cabendo-lhe, ainda, zelar para que subordinados ou
terceiros de sua confiança não divulguem ou se utilizem de tais informações para esse fim;

(iii)

receber qualquer vantagem ou benefício, direto ou indireto, relacionado às atividades do Fundo que não
seja transferido em benefício dos Cotistas; e

(iv)

desenvolver quaisquer atividades concorrentes que possam resultar em violação de suas responsabilidades
fiduciárias perante o Fundo ou que o colocariam em posição menos favorecida do que a de outros fundos
ou sociedades similares cujos patrimônios venham a ser por ele administrados.

Consultor Imobiliário
Nos termos do Regulamento, há a possibilidade de contratação de consultor imobiliário pelo Fundo. No entanto, na
data deste Prospecto, o Fundo não havia contratado qualquer consultor imobiliário.
Não obstante, uma vez contratado o consultor imobiliário, na forma prevista no Parágrafo Primeiro do Artigo 2º do
Regulamento, a ele caberá confeccionar os laudos de avaliação referentes aos imóveis que o Fundo pretenda
adquirir, sendo-lhe facultado identificar negócios relativos ao objeto do Fundo, apresentando-os ao Administrador,
para análise prévia dos representantes dos Cotistas, acompanhados das respectivas análises econômico-financeiras
e laudos de avaliação, bem como proferir parecer relativo a aprovação ou não dos negócios a serem efetivados
pelo Fundo, nos termos do Regulamento.
Substituição do Administrador
O Administrador será substituído nos casos de renúncia ou destituição pela Assembleia Geral de Cotistas.
Na hipótese de renúncia, ficará o Administrador obrigado a (i) convocar imediatamente Assembleia Geral de
Cotistas para eleger o respectivo substituto e sucessor ou deliberar a liquidação do Fundo, a qual deverá ser
efetuada pelo Administrador, ainda que após sua renúncia; e (ii) permanecer no exercício de suas funções, até ser
averbada no Cartório de Registro de Imóveis, nas matrículas referentes aos bens imóveis e direitos integrantes do
patrimônio do Fundo, a ata da Assembleia Geral de Cotistas que eleger seu substituto e sucessor na propriedade
fiduciária desses bens e direitos, devidamente aprovada pela CVM e registrada no Cartório de Títulos e
Documentos.
É facultado aos Cotistas que detenham ao menos 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas, a convocação da
Assembleia Geral de Cotistas, caso o Administrador não convoque a Assembleia Geral de Cotistas de que trata o
parágrafo acima, no prazo de 10 (dez) dias contados da renúncia.
Na hipótese de descredenciamento para o exercício da atividade de administração de carteira, por decisão da
CVM, ficará o Administrador obrigado a convocar imediatamente a Assembleia Geral de Cotistas para eleger o
respectivo substituto, a se realizar no prazo de até 15 (quinze) dias, sendo também facultado aos Cotistas que
detenham ao menos 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas ou à CVM, nos casos de descredenciamento, a
convocação da Assembleia Geral de Cotistas.
No caso de descredenciamento do Administrador, a CVM deverá nomear administrador temporário até a eleição de
nova administração.
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Após a averbação acima referida, os Cotistas eximirão o Administrador de qualquer responsabilidade ou ônus,
exceto em caso de comprovado dolo ou culpa.
No caso de liquidação extrajudicial do Administrador caberá ao liquidante designado pelo BACEN, sem prejuízo do
disposto no Artigo 37 da Instrução CVM nº 472, convocar a Assembleia Geral de Cotistas, no prazo de 05 (cinco)
Dias Úteis, contados da data de publicação no Diário Oficial da União, do ato que decretar a liquidação
extrajudicial, a fim de deliberar sobre a eleição do novo Administrador e a liquidação ou não do Fundo.
Cabe ao liquidante praticar todos os atos necessários à gestão regular do patrimônio do Fundo, até ser procedida a
averbação acima referida, a qual deverá ser procedida ainda que a Assembleia Geral de Cotistas delibere a
liquidação do Fundo, em consequência da renúncia, da destituição ou da liquidação extrajudicial do
Administrador, cabendo à Assembleia Geral, nestes casos, eleger novo administrador para processar a liquidação
do Fundo.
Se a Assembleia Geral de Cotistas não eleger novo Administrador no prazo de 30 (trinta) Dias Úteis, contados da
data de publicação no Diário Oficial da União do ato que decretar a liquidação extrajudicial do Administrador, o
BACEN nomeará uma nova instituição para processar a liquidação do Fundo, ficando a instituição liquidante
obrigada a arcar com os custos de remuneração do Administrador assim nomeado.
Nos casos acima descritos, bem como na sujeição ao regime de liquidação judicial ou extrajudicial, a ata da
Assembleia Geral de Cotistas que eleger novo administrador, devidamente aprovada e registrada na CVM, constitui
documento hábil para averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, da sucessão da propriedade fiduciária dos
bens imóveis integrantes do patrimônio do Fundo.
A sucessão da propriedade fiduciária de bem imóvel integrante de patrimônio do Fundo não constitui transferência
de propriedade.
Caso o Administrador renuncie às suas funções ou entre em processo de liquidação judicial ou extrajudicial,
correrão por sua conta os emolumentos e demais despesas relativas à transferência, ao seu sucessor, da
propriedade fiduciária dos bens imóveis e direitos integrantes do patrimônio do Fundo.
Restrições às operações do Fundo
É vedado ao Administrador, no exercício de suas atribuições e utilizando recursos ou ativos do Fundo:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

(xi)
(xii)
(xiii)

adquirir imóveis sem prévia avaliação da empresa de consultoria contratada para esse fim e sem a
competente aprovação da Assembleia Geral de Cotistas;
receber depósito em sua conta corrente;
conceder empréstimos, adiantar rendas futuras ou abrir créditos aos Cotistas sob qualquer modalidade;
contrair ou efetuar empréstimos de qualquer natureza;
prestar fiança, aval, bem como aceitar ou coobrigar-se sob qualquer forma nas operações praticadas pelo
Fundo;
aplicar no exterior os recursos captados no país;
aplicar recursos na aquisição de Cotas;
vender a prestação as Cotas, admitida a divisão da 8ª Emissão em séries e integralização via chamada de
capital;
prometer rendimentos predeterminados aos Cotistas;
realizar operações do Fundo, quando caracterizada situação de conflito de interesses entre o Fundo e o
Administrador e/ou o Consultor Imobiliário, se houver, ou entre o Fundo e o empreendedor, ressalvado o
disposto no Artigo 48 do Regulamento;
constituir ônus reais sobre os imóveis integrantes do patrimônio do fundo;
realizar operações com ativos financeiros ou modalidades operacionais não previstas na Instrução CVM nº
472;
realizar operações com ações e outros valores mobiliários fora de mercados organizados autorizados pela
CVM, ressalvadas as hipóteses de distribuições públicas, de exercício de direito de preferência e de
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(xiv)

(xv)

conversão de debêntures em ações, de exercício de bônus de subscrição e nos casos em que a CVM tenha
concedido prévia e expressa autorização;
realizar operações com derivativos, exceto quando tais operações forem realizadas exclusivamente para
fins de proteção patrimonial e desde que a exposição seja sempre, no máximo, o valor do patrimônio
líquido do Fundo; e
praticar qualquer ato de liberalidade.

A vedação prevista no item (xi) acima não impede a aquisição, pelo Administrador, de imóveis sobre os quais
tenham sido constituídos ônus reais anteriormente ao seu ingresso no patrimônio do Fundo.
O Fundo poderá emprestar seus títulos e valores mobiliários, desde que tais operações de empréstimo sejam
cursadas exclusivamente através de serviço autorizado pelo BACEN ou pela CVM ou usá-los para prestar garantias
de operações próprias.
Responsabilidade
O Administrador, dentre as atribuições que lhe são conferidas nos termos do Regulamento e da Instrução CVM nº
472, no limite de suas responsabilidades, será responsável por quaisquer danos causados ao patrimônio do Fundo
decorrentes de: (a) atos que configurem má gestão ou gestão temerária do Fundo; e (b) atos de qualquer natureza
que configurem violação da lei, da Instrução CVM nº 472, do Regulamento, da deliberação dos representantes dos
Cotistas, ou ainda, de determinação da Assembleia Geral de Cotistas.
O Administrador não será responsabilizado nos casos de força maior, assim entendidas as contingências que possam
causar redução do patrimônio do Fundo ou de qualquer outra forma, prejudicar o investimento dos Cotistas e que
estejam além de seu controle, tornando impossível o cumprimento das obrigações contratuais por eles assumidas,
tais como atos governamentais, moratórios, greves, locautes e outros similares.
O Administrador, o Gestor, o Consultor Imobiliário, seus administradores, empregados e prepostos, salvo nas
hipóteses previstas no Artigo 25 do Regulamento, não serão responsáveis por eventuais reclamações de terceiros
decorrentes de atos relativos à gestão do Fundo (entendendo-se que tal atuação se verifica sempre no interesse do
Fundo), devendo o Fundo ressarcir imediatamente o valor de tais reclamações e de todas as despesas legais
razoáveis incorridas pelo Administrador, seus administradores, empregados ou prepostos, relacionados com a
defesa em tais processos.
A obrigação de ressarcimento imediato acima prevista abrangerá qualquer responsabilidade de ordem comercial
e/ou tributária e/ou de outra natureza, bem como de multas, juros de mora, custas e honorários advocatícios que
possam decorrer de qualquer processo. O disposto acima prevalecerá até a execução de decisão judicial definitiva.
A obrigação de ressarcimento imediato prevista acima está condicionada a que o Administrador, seus
administradores, empregados ou prepostos notifiquem o Fundo e os representantes dos Cotistas acerca de
qualquer reclamação e tomem as providências a ela relacionadas, de acordo com o que o Fundo, através dos
representantes dos Cotistas ou de deliberação de Assembleia Geral de Cotistas, venha razoavelmente requerer,
ficando o Administrador desde logo autorizado a constituir "ad referendum", a previsão necessária e suficiente para
o Fundo cumprir essa obrigação.
A obrigação de ressarcimento imediato prevista acima, no caso do Administrador, seus administradores,
empregados ou prepostos pretenderem firmar acordo judicial ou extrajudicial, dependerá de prévia anuência da
Assembleia Geral de Cotistas.
Escrituração das Cotas
Para prestação dos serviços de escrituração das cotas do Fundo, o Fundo contratou o Itaú Corretora de Valores S.A.
Demonstrações Financeiras e Auditoria
O Fundo tem escrituração contábil própria, destacada daquela relativa ao Administrador, encerrando o seu
53
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

exercício social em 31 de dezembro de cada ano.
As demonstrações financeiras do Fundo são auditadas anualmente pelos Auditores Independentes, empresa de
auditoria independente devidamente credenciada pela CVM.
Os trabalhos de auditoria compreendem, além do exame da exatidão contábil e conferência dos valores
integrantes do ativo e passivo do Fundo, a verificação do cumprimento das disposições legais e regulamentares por
parte do Administrador.
O Administrador deverá elaborar as demonstrações financeiras do Fundo, observado o acima disposto, e o relatório
semestral de acompanhamento das atividades do Fundo, contemplando:
(i)
(ii)
(iii)

descrição dos negócios realizados no semestre, especificando os objetivos, montantes dos investimentos,
receitas auferidas e origem dos recursos investidos, bem como a rentabilidade apurada no período;
programa de investimentos para o semestre seguinte;
informações, baseadas em premissas e fundamentos devidamente explicitados, sobre:
a.
b.
c.

(iv)
(v)
(vi)
(vii)

a conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se concentrarem as
operações do Fundo, relativas ao semestre findo;
as perspectivas da administração para o semestre seguinte; e
o valor de mercado dos bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, incluindo o
percentual médio de valorização ou desvalorização apurado no período, com base em análise
técnica especialmente realizada para esse fim, em observância dos critérios de orientação
usualmente praticados para avaliação dos bens integrantes do patrimônio do Fundo.

relação das obrigações contraídas no período;
a rentabilidade nos últimos 4 (quatro) semestres;
valor patrimonial da cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4 (quatro) semestres calendário; e
a relação dos encargos debitados ao Fundo em cada um dos 2 (dois) últimos exercícios, especificando
valor e percentual em relação ao patrimônio líquido médio semestral em cada exercício.

O Fundo estará sujeito às normas de escrituração, elaboração, remessa e publicidade de demonstrações
financeiras editadas pela CVM.
Objetivo de investimento e Política de Investimento
O objetivo do Fundo é o desenvolvimento e a comercialização de empreendimentos imobiliários, através da
aquisição de bens imóveis destinados à revenda ou a incorporações imobiliárias, para posterior alienação, locação
ou arrendamento, com o propósito de proporcionar aos Cotistas a rentabilidade decorrente da valorização de suas
cotas e do recebimento da distribuição de rendimentos, em consonância com a política de investimento do Fundo
prevista no Regulamento.
Observado o limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio do Fundo, as disponibilidades financeiras do
Fundo poderão ainda ser aplicadas obedecendo aos critérios de liquidez, segurança e rentabilidade, em títulos de
renda fixa, públicos ou privados, para atender às necessidades de liquidez do Fundo. Todas as disponibilidades
financeiras do Fundo são aplicadas tendo por objeto principal o ganho de capital.
Atualmente, o Fundo é proprietário de 98,37% (noventa e oito virgula trinta e sete por cento) Grand Plaza
Shopping, ressalvado o processo de registro mencionado na Seção “Descrição dos Imóveis” abaixo.
O objeto do Fundo e sua Política de Investimento não poderão ser alterados sem prévia deliberação da Assembléia
Geral de Cotistas, a ser tomada de acordo com o quorum estabelecido no Regulamento
Direitos e características das Cotas
O patrimônio do Fundo será formado pelas Cotas, de uma ou mais classes, as quais terão as características, os
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direitos e as condições de emissão, distribuição, subscrição, integralização, remuneração, amortização e
liquidação descritos no Regulamento e neste Prospecto.
As Cotas da 8ª Emissão serão objeto de oferta pública de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 400.
As Cotas da 8ª Emissão deverão ser distribuídas pelo preço e no prazo estabelecido no Regulamento e neste
Prospecto, observado o disposto na Instrução CVM nº 472 e na Instrução CVM nº 400.
Os Cotistas terão direito de preferência, por prazo não inferior a 30(trinta) dias, para subscrição de novas Cotas,
na proporção do número de Cotas de que forem possuidores, contando-se o prazo de preferência o primeiro dia
útil da data de publicação do respectivo aviso aos Cotistas, comunicando a deliberação de emissão e as condições
de subscrição.
Compete exclusivamente ao Administrador propor à Assembleia Geral de Cotistas, fundamentando sua proposta no
laudo de avaliação e pela aprovação da Assembleia Geral de Cotistas baseado na empresa de consultoria
contratada, com exceção dos casos previstos no Parágrafo Segundo do Artigo 2º do Regulamento.
As Cotas correspondem a frações ideais de seu patrimônio e possuem a forma nominativa e escritural, sendo
representadas pelo extrato de contas de depósito, mantidas no Escriturador.
A qualidade de Cotista comprova-se pelo registro de Cotistas ou pelo extrato de contas de depósito, aplicando-se à
transferência de titularidade, no que couber, as regras de transferência de valores mobiliários previstas na Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
Os extratos de contas de depósito comprovam a propriedade do número inteiro de Cotas pertencentes ao Cotista,
conforme os registros do Fundo. As Cotas, independentemente da emissão, série ou classe, conferem a seus
titulares iguais direitos patrimoniais e políticos.
A cada Cota corresponderá um voto nas Assembleia Geral de Cotistas, cujas decisões são tomadas pela maioria das
Cotas que ali estiverem representadas, exceto nos casos específicos em que se exija quorum diverso de
deliberação, observando-se, ainda, as hipóteses de conflito de interesses.
Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas: (a) o Administrador ou gestor da carteira do Fundo; (b) os
sócios, diretores e funcionários do Administrador ou gestor da carteira do Fundo; (c) empresas ligadas ao
Administrador ou ao gestor da carteira do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; e (d) os prestadores de
serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários.
Não se aplica o disposto no parágrafo acima quando: (i) os únicos Cotistas do Fundo forem as pessoas mencionadas
nos itens (a) a (d) acima; ou (ii) houver aquiescência expressa da maioria dos demais Cotistas, manifestada na
própria Assembleia Geral de Cotistas, ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à
Assembleia Geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto.
As Cotas não têm prioridade nos pagamentos de amortização e/ou resgate entre si, não havendo qualquer tipo de
preferência, prioridade ou subordinação entre os Cotistas.
O valor patrimonial da Cota será calculado mensalmente, dividindo-se o valor do patrimônio líquido do Fundo,
apurado conforme o disposto na Instrução CVM nº 206, pela quantidade de Cotas emitidas, e divulgado ao mercado
e aos Cotistas na forma prevista no Parágrafo Primeiro do Artigo 27 do Regulamento.
DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 2º, DA LEI Nº 8.668/93 E NO ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO CVM Nº 472,
AS COTAS NÃO SERÃO RESGATÁVEIS.
As Cotas integralizadas serão registradas para colocação no mercado primário e para negociação no mercado
secundário, no mercado de bolsa administrado pela BM&FBOVESPA, sendo a sua negociação realizada junto à
BM&FBOVESPA, que também realizará sua custódia.
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O Administrador poderá determinar a suspensão dos serviços de transferência de Cotas nos períodos que
antecederem as datas fixadas para a distribuição de resultados, amortização parcial das Cotas ou para a realização
de Assembleia Geral de Cotistas, vedada a suspensão desses serviços por prazo superior, em cada caso, a 10 (dez)
dias consecutivos e, durante o ano, a 90 (noventa) dias.
A suspensão dos serviços de transferência deverá ser comunicada ao mercado e aos Cotistas mediante publicação
em jornal utilizado para divulgação das informações do Fundo.
Características das Cotas da 8ª Emissão
A 8ª Emissão conta com as seguintes características:
a)

Data de deliberação da aprovação da 8ª Emissão: 08 de dezembro de 2010.

b)

Quantidade de Cotas: 13.103.448 (treze milhões cento e tres mil, quatrocentas e quarenta e oito)

c)

Classe(s) de Cotas: classe única.

d)

Quantidade de Séries: 1 (uma) única série.

e)

Valor Nominal Unitário inicial das Cotas: As Cotas da 8ª Emissão terão o preço mínimo de R$ 8,34 (oito
reais e trinta e quatro centavos) por Cota, observado que no caso de subscrição por parte dos atuais
cotistas do Fundo na Data Base, em que o Preço por Cota será de R$ 7,25 (sete reais e vinte e cinco
centavos). O Preço por Cota foi definido pelo Administrador com base na média do valor de negociação
das Cotas de emissão do Fundo em mercado de bolsa no período de 4 (quatro) meses de negociação das
cotas, compreendido entre 01 de julho de 2010 e 31 de outubro de 2010, tendo sido aplicado um deságio
de 13% (treze por cento) em relação ao Preço por Cota do valor apurado no mercado, o qual foi concedido
exclusivamente aos Cotistas que exercerem o seu Direito de Preferência de Subscrição na data de
realização da Oferta. O deságio tem como objetivo proporcionar aos investidores atuais do Fundo a
manutenção do percentual de Cotas por eles detidos antes da Oferta, com relação ao total das Cotas
emitidas pelo Fundo, sem diluição para o investidor atual do Fundo. O Preço por Cota nos Leilões será de,
no mínimo, R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos), podendo ser aumentado conforme demanda
verificada no Leilão.

f)

Valor total da 8ª Emissão, na data de emissão: Até R$ 109.282.756,32 (cento e nove milhões duzentos e
oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), considerando a subscrição
e integralização da totalidade das Cotas pelo preço de R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos) por
Cota.

g)

Valor mínimo a ser subscrito no âmbito da Emissão:
não há

h)

Regime de distribuição: As Cotas da 8ª Emissão serão distribuídas publicamente pelo Coordenador Líder,
integrante do sistema nacional de distribuição de valores mobiliários, legalmente habilitado a prestar o
serviço de distribuição de valores mobiliários, podendo contratar terceiros devidamente habilitados para
distribuir cotas, nos termos da Instrução CVM nº 400, sob o regime de melhores esforços de colocação.

i)

Prazo de distribuição: até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data da publicação do Anúncio
de Início ou até a data da publicação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro.

j)

Intermediário Líder da distribuição: o Administrador.

k)

Prazo de integralização: A integralização e liquidação das Cotas que forem objeto de exercício do Direito
de Preferência de Subscrição, tanto aquelas subscritas na 1ª Etapa como na 2ª Etapa, será realizada, em
moeda corrente nacional: (i) à vista; ou, a critério de cada Cotista, (ii) mediante procedimento de
chamada de capital em 03 (três) parcelas semestrais, nos termos do respectivo Boletim de Subscrição.
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Caso o Cotista opte por realizar a integralização de suas Cotas mediante o processo de chamada de
capital, tal procedimento ocorrerá da seguinte forma: (i) no ato da subscrição, o Cotista deverá efetuar o
pagamento da primeira integralização, qual seja, a 1ª parcela equivalente a 1/3 (um terço) das Cotas
subscritas; (ii) decorridos 6 (seis) meses e após o encerramento do Prazo de Distribuição, o Administrador
publicará o comunicado ao mercado da segunda integralização, no jornal de grande circulação utilizado
para divulgação de informações sobre o Fundo, a fim de que os investidores que optaram pelo
procedimento de chamada de capital efetuem o pagamento da Segunda Integralização, equivalente a 1/3
(um terço) de tais Cotas subscritas, até a Data de Liquidação. As Cotas ainda não integralizadas não farão
jus ao recebimento de rendimentos, bem como não poderão ser negociadas no mercado secundário, e
serão canceladas após 90 (noventa) dias contados do prazo da respectiva mora; (iii) o Administrador
procederá à chamada referente à terceira integralização, conforme o procedimento descrito no item (ii)
acima, no prazo de 6 (seis) meses contados da data da segunda integralização, sendo que os Cotistas
deverão efetuar a respectiva integralização até o 5º (quinto) Dia Útil posterior à publicação do
comunicado da terceira integralização; e (iv) a quantidade de Cotas a serem integralizadas nos termos
acima descritos deverá representar sempre um número inteiro, não sendo permitida a integralização de
Cotas representadas por números fracionados. Eventuais arredondamentos serão realizados pela exclusão
da fração (arredondamento para baixo), realizando-se o ajuste na terceira integralização. Os subscritores
das Cotas Remanescentes deverão obrigatoriamente realizar integralização das Cotas Remanescentes
subscritas mediante pagamento à vista, sendo que a liquidação de cada Leilão será efetuada à vista, no
Dia Útil imediatamente subsequente à data do respectivo Leilão, e será processada de acordo com as
normas da Central Depositária BM&FBOVESPA, pelo módulo de liquidação bruta, no qual referida Central
Depositária BM&FBOVESPA coordena o processo de entrega contra pagamento sem assumir a posição de
contraparte central garantidora.
l)

Preço de integralização: Observadas as condições previstas no Contrato de Distribuição, as Instituições
Contratadas realizarão a distribuição pública de até 13.103.448 (treze milhões cento e tres mil,
quatrocentas e quarenta e oito) Cotas, ao preço mínimo de R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos)
por Cota, observado que no caso de subscrição por parte dos atuais cotistas do Fundo na Data Base, em
que o Preço por Cota será de R$ 7,25 (sete reais e vinte e cinco centavos). O Preço por Cota foi definido
pelo Administrador com base na média do valor de negociação das Cotas de emissão do Fundo em
mercado de bolsa no período de 4 (quatro) meses, compreendido entre 01 de julho de 2010 e 31 de
outubro de 2010, tendo sido aplicado um deságio de 13% (treze por cento) em relação ao Preço por Cota
do valor apurado no mercado, o qual foi concedido exclusivamente aos Cotistas que exercerem o seu
Direito de Preferência de Subscrição na data de realização da Oferta. O deságio tem como objetivo
proporcionar aos investidores atuais do Fundo a manutenção do percentual de Cotas por eles detidos
antes da Oferta, com relação ao total das Cotas emitidas pelo Fundo, sem diluição para o investidor atual
do Fundo. Exceto pelo desconto acima previsto, não será concedido qualquer tipo de desconto pelas
Instituições Contratadas aos investidores interessados em adquirir as Cotas. Durante todo o Prazo de
Distribuição, o preço de integralização das Cotas será o correspondente no mínimo ao Preço por Cota. O
Preço por Cota nos Leilões será de, no mínimo, R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos), podendo
ser aumentado conforme demanda verificada no Leilão.

m)

Forma de integralização das Cotas: As Cotas deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional, por
meio de Transferência Eletrônica Disponível - TED ou qualquer outro mecanismo de transferência de
recursos autorizados pelo BACEN para a conta corrente de titularidade do Fundo, conforme especificado
no respectivo Boletim de Subscrição. Somente após integralizadas as Cotas objeto da Oferta darão aos
seus titulares direito aos rendimentos a partir do mês calendário subsequente à respectiva Data de
Liquidação.

n)

Taxa de Ingresso: Não há.

Assembleia Geral de Cotistas
Nos termos do Regulamento do Fundo, compete privativamente à Assembleia Geral de Cotistas:
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(i)

examinar, anualmente, as contas relativas ao Fundo e deliberar sobre as demonstrações financeiras
apresentadas pelo Administrador e sobre a distribuição dos resultados líquidos auferidos no respectivo
exercício;

(ii)

alterar o Regulamento, ressalvado o Artigo 36, Parágrafo Segundo, do Regulamento;

(iii)

destituir o Administrador e/ou eleger seu substituto;

(iv)

autorizar a emissão de novas Cotas, observado o artigo 7º do Regulamento;

(v)

eleger e destituir o(s) representante(s) dos Cotistas;

(vi)

determinar ao Administrador a adoção de medidas específicas de política de investimentos que não
importem em alteração do Regulamento, ouvidas previamente a empresa de consultoria contratada e o(s)
representante(s) dos Cotistas;

(vii)

deliberar sobre a fusão, incorporação, cisão, transformação, dissolução e liquidação do Fundo, quando não
prevista no Regulamento;

(viii)

apreciar o laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de cotas ou adquiridos pelo
Fundo;

(ix)

deliberar sobre o aumento das despesas e encargos do Fundo; e

(x)

deliberar sobre situações de conflito de interesse.

A Assembleia Geral de Cotistas reunir-se-á ordinariamente dentro do período dos 4 (quatro) primeiros meses de cada
ano calendário, para examinar, discutir e votar as demonstrações referentes ao exercício findo.
O Regulamento poderá ser alterado, independentemente de deliberação por Assembleia Geral de Cotistas ou de
consulta aos Cotistas, sempre que tal alteração decorra, exclusivamente, da necessidade de atender exigências legais
ou regulamentares, devendo ser providenciada, no prazo de 30 (trinta) dias, a indispensável comunicação aos
Cotistas.
Compete ao Administrador convocar a Assembleia Geral de Cotistas.
A Assembléia Geral será convocada, a qualquer tempo, pelo Administrador, podendo também ser convocada por
Cotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas, ou pelo representante dos Cotistas,
observado o disposto no Regulamento.
A convocação da Assembléia Geral será feita por meio de correspondência e/ou correio eletrônico encaminhada a
cada Cotista, com 10 (dez) dias de antecedência, no mínimo, da data de realização. A convocação deverá enumerar,
expressamente, na ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de
assuntos gerais haja matérias que dependam de deliberação da Assembléia Geral. Da convocação constarão,
obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a Assembleia, bem como a ordem do dia.
O aviso de convocação deve indicar o local onde o Cotista pode examinar os documentos pertinentes à proposta a ser
submetida à apreciação da Assembleia Geral de Cotistas.
A presença da totalidade de Cotistas supre a falta de convocação.
As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas serão registradas em ata lavrada em livro próprio.
As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas, independentemente de convocação, mediante
processo de consulta, formalizada por carta, correio eletrônico ou telegrama dirigido pelo Administrador aos Cotistas,
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para resposta no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários
ao exercício de voto.
A Assembléia Geral será instalada com a presença de qualquer número de Cotistas.
As deliberações da Assembléia Geral regularmente convocada e instalada ou através de consulta, serão tomadas por
maioria de votos dos Cotistas presentes, não se computando os votos em branco, ressalvadas as hipóteses de
“quorum” qualificado previstas no Regulamento.
Dependerão da aprovação de Cotistas que representem a maioria absoluta das Cotas emitidas, as deliberações
referentes às matérias previstas nos itens (ii), (iii), (iv), (vii) e (viii) e (ix) acima.
Somente poderão votar na Assembleia Geral os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da
Assembleia Geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1
(um) ano.
Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, observado o disposto no
Regulamento.
O pedido de procuração, encaminhado pelo Administrador mediante correspondência ou anúncio publicado, deverá
satisfazer aos seguintes requisitos:
(i)
(ii)
(iii)

conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido;
facultar que o Cotista exerça o voto contrário à proposta, por meio da mesma procuração; e
ser dirigido a todos os Cotistas.

É facultado a qualquer Cotista que detenha 0,5% (meio por cento) ou mais do total de Cotas emitidas solicitar relação
de nome e endereços, físicos e eletrônicos, dos demais Cotistas do Fundo para remeter pedido de procuração, desde
que sejam obedecidos os requisitos do item (i).
O Administrador do Fundo que receber tal solicitação pode:
(i)
(ii)

entregar a lista de nomes e endereços dos Cotistas ao Cotista solicitante, em até 2 (dois) Dias Úteis da
solicitação; ou
mandar, em nome do Cotista solicitante, o pedido de procuração, conforme conteúdo e nos termos
determinados pelo Cotista solicitante, em até 5 (cinco) Dias Úteis da solicitação.

O Cotista que utilizar a faculdade prevista acima deverá informar o Administrador do Fundo do teor de sua proposta.
O Administrador do Fundo pode cobrar do Cotista que solicitar a lista acima mencionada.
Os custos incorridos com o envio do pedido de procuração pelo Administrador do Fundo, em nome de Cotistas, nos
termos do item (ii) acima, serão arcados pelo Administrador do Fundo.
Representante dos Cotistas
A Assembleia Geral dos Cotistas pode nomear um ou mais representantes para exercer as funções de fiscalização dos
empreendimentos ou investimentos do Fundo, em defesa dos direitos e interesses dos Cotistas.
Somente pode exercer as funções de representante dos Cotistas, pessoa natural ou jurídica, que atenda aos seguintes
requisitos:
(i)
(ii)

ser Cotista, ou profissional especialmente contratado para zelar pelos interesses do Cotista;
não exercer cargo ou função no Administrador ou no controlador do Administrador, em sociedades por ele
diretamente controladas e em coligadas ou outras sociedades sob controle comum, ou prestar-lhes
assessoria de qualquer natureza; e
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(iii)

não exercer cargo ou função na sociedade empreendedora do empreendimento imobiliário que constitua
objeto do Fundo, ou prestar-lhe assessoria de qualquer natureza.

Liquidação do Fundo
O Fundo terá prazo de duração indeterminado. Sua dissolução e liquidação dar-se-á exclusivamente por meio de
Assembleia Geral de Cotistas, por deliberação da maioria absoluta das Cotas emitidas.
No caso de dissolução ou liquidação, o valor do patrimônio do Fundo será partilhado entre os Cotistas, após sua
alienação, na proporção de suas Cotas, após o pagamento de todas as dívidas e despesas inerentes ao Fundo.
O Fundo poderá amortizar parcialmente as suas Cotas.
Nas hipóteses de liquidação do Fundo, o Auditor Independente deverá emitir parecer sobre a demonstração da
movimentação do patrimônio líquido, compreendendo o período entre a data das últimas demonstrações
financeiras auditadas e a data da efetiva liquidação do Fundo.
Deverá constar das notas explicativas às demonstrações financeiras do Fundo análise quanto a terem os valores dos
resgates sido ou não efetuados em condições equitativas e de acordo com a regulamentação pertinente, bem como
quanto à existência ou não de débitos, créditos, ativos ou passivos não contabilizados.
Após a partilha acima mencionada, os Cotistas passarão a ser os únicos responsáveis pelos processos judiciais e
administrativos do Fundo, eximindo o Administrador e quaisquer outros prestadores de serviço do Fundo de
qualquer responsabilidade ou ônus, exceto em caso de comprovado dolo ou culpa do Administrador.
Nas hipóteses de liquidação ou dissolução do Fundo, renúncia ou substituição do Administrador, os Cotistas se
comprometem a providenciar imediatamente a respectiva substituição processual nos eventuais processos judiciais
e administrativos de que o Fundo seja parte, de forma a excluir o Administrador do respectivo processo.
Os valores provisionados em relação aos processos judiciais ou administrativos de que o Fundo é parte não serão
objeto de partilha por ocasião da liquidação ou dissolução prevista no Parágrafo Primeiro do Artigo 50 do
Regulamento, até que a substituição processual nos respectivos processos judiciais ou administrativos seja
efetivada, deixando o Administrador de figurar como parte dos processos.
O Administrador, em nenhuma hipótese, após a partilha, substituição ou renúncia, será responsável por qualquer
depreciação dos ativos do Fundo, ou por eventuais prejuízos verificados no processo de liquidação do Fundo,
exceto em caso de comprovado dolo ou culpa.
Após a partilha do ativo, o Administrador deverá promover o cancelamento do registro do Fundo, mediante o
encaminhamento à CVM, no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte documentação:
(i)
(ii)
(iii)

o termo de encerramento firmado pelo Administrador em caso de pagamento integral aos Cotistas, ou a
ata da Assembleia Geral de Cotistas que tenha deliberado a liquidação do Fundo, quando for o caso;
a demonstração de movimentação de patrimônio do Fundo, acompanhada do parecer do auditor
independente; e
o comprovante do protocolo do pedido de baixa de registro no CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica.

Política de divulgação de informações relativas ao Fundo
O Administrador deve prestar as seguintes informações periódicas sobre o Fundo:
(i)

Mensalmente, até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês:
a)

o valor do patrimônio do Fundo, o valor patrimonial da Cota e a rentabilidade auferida no
período; e
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b)

o valor dos investimentos do Fundo, incluindo a discriminação dos bens e direitos integrantes de
seu patrimônio.

(ii)

Trimestralmente, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada trimestre, informações sobre o
andamento das obras e sobre o valor total dos investimentos já realizados, até a conclusão e entrega da
construção;

(iii)

Até 60 (sessenta) dias após o encerramento de cada semestre, relação das demandas judiciais ou
extrajudiciais propostas na defesa dos direitos dos Cotistas ou desses contra o Administrador, indicando a
data de início e a da solução final, se houver;

(iv)

Até 60 (sessenta) dias após o encerramento do primeiro semestre o relatório do Administrador, elaborado
de acordo com o disposto no Parágrafo 2º do Artigo 39, da Instrução CVM nº 472 e com o item (a) abaixo e
o balancete semestral;
a)

o relatório do Administrador deverá conter, no mínimo:
1)

descrição dos negócios realizados no semestre, especificando, em relação a cada um, os
objetivos, os montantes dos investimentos feitos, as receitas auferidas, a origem dos
recursos investidos, bem como a rentabilidade apurada no período;

2)

programa de investimentos para o semestre seguinte;

3)

informações, baseadas em premissas e fundamentos devidamente explicitados, sobre:
i)

a conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se
concentram as operações do Fundo, relativas ao semestre findo;

ii) as perspectivas da administração para o semestre seguinte;
iii) o valor de mercado dos bens e direitos integrantes do Fundo, incluindo o
percentual médio de valorização ou desvalorização apurado no período,
com base em análise técnica especialmente realizada para esse fim, em
observância aos critérios de orientação usualmente praticados para
avaliação dos bens imóveis integrantes do patrimônio do Fundo, critérios
estes que deverão estar devidamente indicados no relatório;
4)

relação das obrigações contraídas no período;

5)

a rentabilidade dos últimos 4 (quatro) semestres calendário;

6)

o valor patrimonial da Cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4 (quatro) semestres
calendário;

7)

relação dos encargos debitados ao Fundo em cada um dos 2 (dois) últimos exercícios,
especificando valor e percentual em relação ao patrimônio líquido médio semestral
em cada exercício.

(v)

Anualmente, até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício, as demonstrações financeiras, o
relatório do Administrador, elaborado de acordo com o disposto no Parágrafo 2º do Artigo 39, da Instrução
CVM nº 472 e no item (a) do inciso IV acima e o parecer do Auditor Independente;

(vi)

Até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral Ordinária;

(vii)

Até 8 (oito) dias após a data de sua realização, resumo das decisões tomadas pela Assembleia Geral;
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(viii)

Semestralmente, no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do encerramento do semestre, o extrato da
conta de depósito acompanhado do valor do patrimônio do Fundo no início e no fim do período, o valor
patrimonial da Cota, e a rentabilidade apurada no período, bem como de saldo e valor das Cotas no início
e no final do período e a movimentação ocorrida no mesmo intervalo, se for o caso;

(ix)

Anualmente, até 30 de março de cada ano, informações sobre a quantidade de Cotas de sua titularidade e
respectivo valor patrimonial, bem como o comprovante para efeitos de declaração de IR; e

(x)

Divulgar, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante relativo ao Fundo ou às suas operações,
de modo a garantir aos Cotistas e demais investidores, acesso a informações que possam, direta ou
indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou alienar Cotas.

Ainda, nos termos do Artigo 15, inciso XXII, da Instrução CVM nº 472/08, o Administrador compromete-se a
informar, mediante a publicação de fato relevante, qualquer evento que acarrete a alteração no tratamento
tributário aplicável ao Fundo e/ou aos seus Cotistas, incluindo, mas não se limitando, as seguintes hipóteses: (i)
caso a quantidade de Cotistas se torne inferior a 50 (cinquenta); e (ii) caso as Cotas deixem de ser negociadas em
mercado de bolsa ou de balcão organizado.
Forma de divulgação de informações
As informações relativas ao Fundo serão divulgadas em jornal de grande circulação, devendo qualquer alteração
ser precedida de aviso aos Cotistas publicado nesse jornal.
O Administrador deverá manter sempre disponível em sua página na rede mundial de computadores o
Regulamento, em sua versão vigente e atualizada.
Os documentos ou informações referidos acima estarão disponíveis nos endereços físicos e eletrônicos do
Administrador: na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar,
CEP 04551-065, e http://www.riobravo.com.br, respectivamente.
O Administrador deverá, ainda, simultaneamente à divulgação das informações referida no parágrafo anterior,
enviar as seguintes informações ao mercado organizado em que as Cotas do Fundo sejam admitidas à negociação,
bem como à CVM, através do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de
computadores:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

edital de convocação e outros documentos relativos a Assembleias Gerais Extraordinárias, no mesmo dia
de sua convocação;
até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral Extraordinária;
prospecto, material publicitário e anúncios de início e de encerramento de oferta pública de distribuição
de Cotas, nos prazos estabelecidos na Instrução CVM nº 400; e
fatos relevantes.

O Administrador do Fundo deverá empregar no exercício de suas funções o cuidado que toda entidade profissional
ativa e proba costuma empregar na administração de seus próprios negócios, devendo, exercer suas atividades
com boa fé, transparência, diligência e lealdade em relação ao Fundo e aos Cotistas.
Atendimento aos Potenciais Investidores e Cotistas
Para solicitar maiores informações sobre o Fundo, os Cotistas poderão entrar em contato com as instituições abaixo
indicadas.
Durante a Oferta:
Coordenador Líder
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
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Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia
CEP 04551-065, São Paulo, SP.
At.: Fabio Ohara
Website: www.riobravo.com.br
Tel.: (11) 2107-6600
Fax.: (11) 2107-6699
Correio Eletrônico: institucional@riobravo.com.br
Após o encerramento da Oferta:
Administrador
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia
CEP 04551-065, São Paulo, SP.
At.: Anita Spichler Scal/Natalia Valverde
Website: www.riobravo.com.br
Tel.: (11) 2107-6600
Fax.: (11) 2107-6699
Correio Eletrônico: fundosimobiliarios@riobravo.com.br
Ouvidoria
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia
CEP 04551-065, São Paulo, SP.
At.: Cláudio de Araújo Ferreira
Website: www.riobravo.com.br
Tel.: 0800 722 9910
Taxas e encargos do Fundo
Nos termos do Regulamento, constituem encargos do Fundo:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

(ix)

(x)
(xi)

A Taxa de Administração;
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas que recaiam ou venham a
recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo;
Gastos com correspondência e outros expedientes de interesse do Fundo, inclusive comunicações aos
Cotistas previstas no Regulamento ou na Instrução CVM nº 472;
Gastos da distribuição pública de Cotas, bem como com seu registro para negociação em mercado
organizado de valores mobiliários;
Honorários e despesas do auditor independente encarregado da auditoria das demonstrações financeiras
do Fundo;
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do Fundo, incluindo despesas relativas à compra,
venda, locação ou arrendamento dos imóveis que componham seu patrimônio;
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do Fundo,
judicial ou extrajudicialmente, inclusive o valor de condenação que lhe seja eventualmente imposta;
Honorários e despesas relacionadas às atividades de consultoria especializada, envolvendo a análise,
seleção e avaliação de empreendimentos imobiliários e demais ativos para integrarem a carteira do
Fundo; e empresa especializada para administrar as locações ou arrendamentos de empreendimentos
integrantes do seu patrimônio, a exploração do direito de superfície e a comercialização dos respectivos
imóveis;
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do Fundo, bem como a parcela de
prejuízos não coberta por apólices de seguro, desde que não decorra diretamente de culpa ou dolo do
Administrador no exercício de suas funções;
Gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do Fundo e
realização de Assembleia Geral de Cotistas;
Taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários do Fundo;
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(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)

Taxa de escrituração
Taxa de contabilidade
Gastos decorrentes de avaliações patrimoniais que sejam obrigatórias, nos termos da Instrução CVM nº
472;
Gastos necessários à manutenção, conservação e reparos de imóveis integrantes do patrimônio do Fundo,
desde que expressamente previstas no Regulamento ou autorizadas pela Assembleia Geral de Cotistas; e
Taxas de ingresso e saída dos fundos de que o Fundo seja cotista.

Quaisquer despesas não expressamente previstas na Instrução CVM nº 472 como encargos do Fundo devem correr
por conta do Administrador, notadamente a remuneração do Gestor e do Consultor Imobiliário.
O pagamento das despesas mencionadas acima poderá ser efetuado diretamente pelo Fundo à pessoa contratada,
desde que os correspondentes valores sejam computados para efeito da taxa de administração cobrada pelo
Administrador.
O Fundo não cobrará dos Cotistas taxas de performance ou de saída.
Na presente emissão não será cobrada taxa de ingresso.
Política de distribuição e de retenção de resultados
Caberá aos Cotistas, por ocasião da Assembleia Geral de Cotistas anual que examinar as contas e as demonstrações
financeiras relativas ao Fundo, deliberar sobre a distribuição dos resultados líquidos auferidos no respectivo
exercício, apurados em conformidade com o disposto na Instrução CVM nº 206.
A parcela do resultado líquido apurado, ainda não realizada financeiramente pelo Fundo, será registrada em conta
de “Reserva de Resultado a Distribuir”, até que seja financeiramente realizada e distribuída.
Para fins de apuração de resultados, o Fundo manterá registro contábil das aquisições, incorporações imobiliárias e
comercializações efetuadas.
A distribuição de resultados aos Cotistas será realizada mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês seguinte ao
mês nos quais os resultados forem realizados financeiramente.
Propriedade fiduciária
Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo serão adquiridos pelo Administrador em caráter fiduciário,
por conta e em benefício do Fundo e de seus Cotistas, cabendo-lhe administrar e dispor desses bens ou direitos
com o fim exclusivo de realizar o objeto e a política de investimentos do Fundo, obedecidas as decisões tomadas
pelo representante dos Cotistas ou empresa de consultoria contratada, quando for o caso.
Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, bem como seus frutos e rendimentos, não se comunicam
com o patrimônio do Administrador, constituindo patrimônio separado, devendo-se observar, quanto a esses bens e
direitos, as seguintes restrições legais:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

não integram o ativo do Administrador;
não respondem, direta ou indiretamente, por qualquer obrigação do Administrador;
não compõem a lista de bens e direitos do Administrador, para efeito de liquidação judicial ou
extrajudicial;
não podem ser dados em garantia de débito de operação do Administrador;
não são passíveis de execução por quaisquer credores do Administrador, por mais privilegiados que sejam;
não podem ser objeto de constituição de quaisquer ônus reais.

No instrumento de aquisição de bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, será destacado o caráter
fiduciário do ato praticado pelo Administrador, devendo esse ressaltar que o pratica por conta e em benefício do
Fundo.
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Os Cotistas não têm qualquer direito real sobre os imóveis integrantes do patrimônio do Fundo, mas serão os
únicos beneficiários de seus frutos e rendimentos, nos termos e condições estabelecidos no Regulamento.
Remuneração do Administrador
O Administrador receberá pelos serviços de administração do Fundo, com exclusão de qualquer outro, o valor
fixado em R$ 22.157,56 (vinte e dois mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) mensais,
pagos todo dia 15 de cada mês, e serão reajustados anualmente pela variação do IPC - FIPE, com base em 1º de
janeiro de 2009.
Além dos honorários previstos acima, será devida ao Administrador quantia equivalente ao valor dos serviços
prestados pelo Escriturador, conforme discriminadas no Anexo I ao Contrato de Prestação de Serviços de
Escrituração de Cotas, celebrado entre o Escriturador e o Administrador, cuja cópia encontra-se disponível na sede
do Administrador.
Caberá ao auditor independente responsável pela auditoria das demonstrações financeiras do Fundo analisar os
cálculos elaborados pelo Administrador, relativos aos correspondentes registros contábeis e cada um dos
pagamentos de Taxa de Administração efetuados, de forma a opinar sobre tais fatos nos pareceres relativos às
demonstrações financeiras do Fundo.
Situação de conflitos de interesses
Os atos que caracterizem conflito de interesses entre o Fundo e o Administrador dependem de aprovação prévia,
específica e informada da Assembleia Geral de Cotistas.
As seguintes hipóteses são exemplos de situação de conflito de interesses:
(i)

a aquisição, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície, pelo Fundo, de imóvel de
propriedade do Administrador ou de pessoas a ele ligadas;

(ii)

a alienação, locação ou arrendamento ou exploração do direito de superfície de imóvel integrante do
patrimônio do Fundo tendo como contraparte o Administrador ou pessoas a ele ligadas;

(iii)

a aquisição, pelo Fundo, de imóvel de propriedade de devedores do Administrador, uma vez caracterizada
a inadimplência do devedor; e

(iv)

a contratação, pelo Fundo, de pessoas ligadas ao Administrador, para prestação de serviços para o Fundo.

(v)

Consideram-se pessoas ligadas:

(vi)

a sociedade controladora ou sob controle do Administrador, de seus administradores e acionistas;

(vii)

a sociedade cujos administradores, no todo ou em parte, sejam os mesmos do Administrador, com
exceção dos cargos exercidos em órgãos colegiados previstos no estatuto ou regimento interno do
Administrador, desde que seus titulares não exerçam funções executivas, ouvida previamente a CVM; e

(viii)

parentes até segundo grau das pessoas naturais referidas nos itens acima.

Os atos que caracterizem conflito de interesses entre o Fundo e o Administrador dependem de aprovação prévia,
específica e informada da Assembleia Geral de Cotistas.
Não configura situação de conflito a aquisição, pelo Fundo, de imóvel de propriedade do empreendedor, desde que
não seja pessoa ligada ao Administrador.
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As demais operações entre o Fundo e o empreendedor estão sujeitas à avaliação e responsabilidade do
Administrador sempre que for possível a contratação em condições equitativas ou idênticas às que prevaleçam no
mercado, ou que o Fundo contrataria com terceiros.
Solução de conflitos
Para conhecimento de quaisquer ações ou processos judiciais relativas ao Fundo ou questões e controvérsias
oriundas do Regulamento, ficou eleito o foro central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com expressa
renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.
Regras de tributação do Fundo
O disposto nesta Seção foi elaborado com base na legislação brasileira em vigor na data deste Prospecto e tem por
objetivo descrever genericamente o tratamento tributário aplicável aos Cotistas e ao Fundo. Existem algumas
exceções e tributos adicionais que podem ser aplicados, motivo pelo qual os Cotistas devem consultar seus
assessores jurídicos com relação à tributação aplicável nos investimentos realizados no Fundo.
Tributação aplicável aos Cotistas
De acordo com razoável interpretação da legislação e regulamentação acerca da matéria em vigor nesta data, e a
despeito de eventuais interpretações diversas das autoridades fiscais, a tributação aplicável aos Cotistas, como
regra geral, é a apresentada a seguir.
IOF/Títulos
O IOF/Títulos é cobrado à alíquota de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate, liquidação ou
repactuação das Cotas, limitado a um percentual do rendimento da operação, em função do prazo, conforme a
tabela regressiva anexa ao Decreto nº 6.306/07, sendo este limite igual a 0% (zero por cento) do rendimento para
as operações com prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias. Outras operações não abrangidas anteriormente,
realizadas com Cotas, estão sujeitas, atualmente, à alíquota de 0% (zero por cento) do IOF/Títulos. Em qualquer
caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo, por ato do Poder Executivo, até o percentual
de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao dia.
IOF/Câmbio
Conversões de moeda estrangeira para a moeda brasileira, bem como de moeda brasileira para moeda estrangeira,
porventura geradas no investimento em Cotas, estão sujeitas ao IOF/Câmbio. Atualmente, não obstante a maioria
das operações de câmbio estar sujeita à alíquota de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento), as operações de
câmbio realizadas em razão do ingresso e da remessa de recursos por investidores não-residentes no Brasil
relativos a investimentos no Fundo estão sujeitas às seguintes alíquotas: 6% (seis por cento), e 0% (zero por cento)
para a remessa de recursos. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer tempo por
ato do Poder Executivo, até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), relativamente a transações ocorridas
após este eventual aumento.
IR
O IR aplicável aos Cotistas tomará por base (i) a residência dos Cotistas (a) no Brasil ou (b) no exterior; e (ii) alguns
eventos financeiros que caracterizam o auferimento de rendimento e a sua consequente tributação: (a) a cessão
ou alienação de Cotas, (b) o resgate de Cotas, (c) a amortização de Cotas, (d) a distribuição de lucros pelo Fundo,
nos casos expressamente previstos no Regulamento.
(i)

Cotistas residentes no Brasil: Os ganhos auferidos na cessão ou alienação, amortização e resgate das Cotas,
bem como os rendimentos distribuídos pelo Fundo sujeitam-se ao IR à alíquota de 20% (vinte por cento).
Adicionalmente, sobre os ganhos decorrentes de negociações em ambiente de bolsa, mercado de balcão
organizado ou mercado de balcão não organizado com intermediação, haverá retenção do IR à alíquota de
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0,005% (cinco milésimos por cento). No caso de Cotista pessoa física, pode haver isenção para determinados
rendimentos, caso sejam atendidos certos requisitos previstos na legislação.
(ii) Cotistas Qualificados: Aos Cotistas Qualificados, é aplicável tratamento tributário específico determinado em
função de residirem ou não em Jurisdição de Baixa ou Nula Tributação.
No caso de Cotistas Qualificados não residentes em Jurisdição de Baixa ou Nula Tributação, os ganhos auferidos na
cessão ou alienação, amortização e resgate das Cotas, bem como os rendimentos distribuídos pelo Fundo serão
tributados à alíquota de 15% (quinze por cento), exceto no caso de ganhos auferidos na alienação das Cotas
realizada em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, os quais, de acordo com razoável
interpretação das leis e regras atinentes à matéria, devem ser isentos do IR.
No caso de Cotistas Qualificados residentes em Jurisdição de Baixa ou Nula Tributação, os ganhos auferidos na
cessão ou alienação, amortização e resgate das Cotas e os rendimentos distribuídos pelo Fundo serão tributados de
acordo com as regras aplicáveis aos Cotistas residentes no Brasil.
Nos termos da Lei nº 11.033/04, estão isentos do IR retido na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas
físicas os rendimentos distribuídos pelo Fundo ao Cotista pessoa física titular de Cotas que representem menos de
10% (dez por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo e cujas Cotas lhe derem direito ao recebimento de rendimento
inferior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo, caso as Cotas sejam admitidas à
negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado e desde que o referido
Fundo conte com, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas.
Não há retenção do IR na fonte na hipótese da alienação de Cotas a terceiros. Nesse caso, caberá aos Cotistas
apurarem o ganho e recolherem o respectivo tributo, sendo a alíquota do referido imposto 20% (vinte por cento).
Tributação Aplicável ao Fundo
IOF/Títulos
As aplicações realizadas pelo Fundo estão sujeitas atualmente à incidência do IOF/Títulos à alíquota de 0% (zero
por cento), sendo possível sua majoração a qualquer tempo, mediante ato do Poder Executivo, até o percentual de
1,5% (um inteiro e cinquenta centésimo por cento) ao dia.
IR
Regra geral, os rendimentos e ganhos decorrentes das operações realizadas pela carteira do Fundo não estão
sujeitas à tributação pelo IR, exceto os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras de
renda fixa ou de renda variável, os quais se sujeitam à incidência do IR de acordo com as mesmas normas previstas
para as aplicações financeiras das pessoas jurídicas. Contudo, em relação às aplicações financeiras referentes a
letras hipotecárias, certificados de recebíveis imobiliários, letras de crédito imobiliário e cotas de fundos de
investimento imobiliário admitidas exclusivamente em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, não
haverá incidência de IR retido na fonte, nos termos da Lei nº 12.024/09. O imposto pago pela carteira do Fundo
poderá ser compensado com o IR a ser retido na fonte, pelo Fundo, quando da distribuição dos rendimentos aos
seus Cotistas.
Outras Considerações
Sujeita-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas, para fins de incidência da tributação corporativa cabível (IR da
pessoa jurídica, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS), o fundo de investimento imobiliário que aplicar recursos em
empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, cotista que possua, isoladamente ou
em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por cento) das cotas do fundo, conforme destacado
em “Fatores de Risco”.
Ademais, o tratamento tributário descrito nesta seção não é passível de alteração com relação às pessoas físicas
que investirem no Fundo, haja vista que (i) as Cotas serão negociadas exclusivamente na BM&FBOVESPA, (ii) o
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Fundo manterá o número mínimo de 50 (cinquenta) Cotistas, e (iii) não será concedido ao Cotista pessoa física ser
titular de cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das Cotas emitidas pelo Fundo ou
cujas Cotas lhe dêem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez por cento) do total de
rendimentos auferidos pelo Fundo, sendo o Cotista pessoa física, portanto, isento do imposto de renda retido na
fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas, de acordo com o Artigo 3º, Parágrafo Único, inciso II, da
Lei nº 11.033/04.
Contratos relevantes do Fundo
Dentre os contratos relevantes celebrados pelo Fundo, destacam-se:
(i)

Contrato de Distribuição;

(ii)

Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração de Cotas, celebrado entre o Escriturador e o
Administrador;

(iii)

Contratos de construção, gerenciamento e projetos celebrados entre o Administrador e os prestadores de
serviços; e

(iv)

Contrato de prestação de serviços de coordenação comercial de lojas e contrato de prestação de serviços
de comercialização de lojas do Grand Plaza Shopping.

Adicionalmente, dentre os contratos relevantes celebrados no âmbito do Empreendimento, destacam-se os
Contratos de Prestação de Serviços de Administração Geral, formalizados em 1° de outubro de 1999, entre a BRX e
o Fundo, e entre a BRX e o Fundo JK.
A BRX, na qualidade de administradora do Empreendimento, tem as atribuições de: (i) representar os condôminos
junto aos respectivos Empreendimentos; (ii) propor os orçamentos anuais de cada Empreendimento, bem como as
suas normas para estruturação e operação dos serviços de apoio; (iii) administrar o Empreendimento no que se
refere à locação das unidades; (iv) receber as receitas do Empreendimento, inclusive as receitas oriundas de
aluguéis, e destiná-las de acordo com o que ficar decidido nas reuniões dos condôminos do Empreendimento; (v)
dirigir os serviços de apoio do Empreendimento, inclusive no que se refere à contratação e dispensa de pessoal
próprio e de serviços de terceiros; (vi) prestar aos condôminos, por meio de relatórios periódicos, as informações
necessárias ao acompanhamento do desempenho comercial das áreas do Empreendimento, bem como aquelas
relativas aos resultados da administração do Empreendimento; e (vii) promover estudos, pesquisas, análises e
diligências visando melhorar os resultados do Empreendimento.
Além disso, a BRX é responsável pela gestão dos contratos de locação das unidades e acompanhamento das
renegociações, aditivos e rescisões dos respectivos contratos, bem como pela supervisão e acompanhamento do
planejamento, aprovação e execução das campanhas publicitárias, promocionais e de relações públicas dos
Empreendimentos. A BRX também responde pela revisão, supervisão e acompanhamento de todos os sistemas
administrativos do Empreendimento.
Por fim, a BRX tem a atribuição de coordenar o sistema de recursos humanos do Empreendimento, realizando a
contratação das pessoas físicas ou jurídicas, empregados ou prestadores de serviços e fixando suas remunerações e
demais encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, os quais compõem os encargos condominiais dos
Empreendimentos.
Além disso, destacam-se os contratos de locação celebrados entre os lojistas e os respectivos Empreendimentos.
Na data base de 31 de janeiro de 2011, existiam 306 (trezentos e seis) contratos de locação celebrados com
lojistas do Grand Plaza Shopping e 231 (duzentos e trinta e uma) lojas locadas, sendo que os referidos contratos de
locação são disciplinados pelas Normas Gerais, conforme descritos na Seção “Descrição dos Imóveis” deste
Prospecto.
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HISTÓRICO DOS FUNDOS
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HISTÓRICO DOS FUNDOS

Fundo
O Fundo foi constituído em 30 de novembro de 1995, tendo iniciado suas operações em 15 de maio de 1996. O
Fundo possuía, em 31 de janeiro de 2011, um patrimônio líquido total de R$ 81.172.837,05 (oitenta e um milhões
cento e setenta e dois mil oitocentos e trinta e sete reais e cinco centavos), divididos em 48.655.857 (quarenta e
oito milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete) de Cotas totalmente
integralizadas.
A primeira emissão de Cotas compreendeu o total de 1.000.000 (um milhão) de Cotas, correspondentes a frações
ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,00 (um real) por Cota, somando o total de R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais).
A segunda emissão de Cotas compreendeu o total de 10.200.000 (dez milhões e duzentas mil) Cotas,
correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,00 (um real) por Cota, somando o total de
R$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais).
A terceira emissão de Cotas compreendeu o total de 2.999.760 (dois milhões novecentas e noventa e nove mil
setecentas e sessenta) Cotas, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,00008 (um
real e oito bilionésimos de centavo) por Cota, somando o total de R$ 2.999.999,99 (dois milhões novecentos e
noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
A quarta emissão de Cotas compreendeu o total de 12.009.448 (doze milhões nove mil quatrocentas e quarenta e
oito) Cotas, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,00754 (um real e setecentos e
cinquenta e quatro bilionésimos de centavo) por Cota, somando o total de R$ 12.099.999,24 (doze milhões noventa
e nove mil novecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos).
A quinta emissão de Cotas compreendeu o total de 8.043.870 (oito milhões quarenta e três mil oitocentas e
setenta) Cotas, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,01941 (um real e mil
novecentos e quarenta e um bilionésimos de centavo) por Cota, somando o total de R$ 8.200.001,52 (oito milhões
duzentos mil e um reais e cinquenta e dois centavos).
A sexta emissão de Cotas compreendeu o total de 5.746.922 (cinco milhões setecentas e quarenta e seis mil
novecentas e vinte e duas) Cotas, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,02144
(um real e dois mil cento e quarenta e quatro bilionésimos de centavo) por Cota, somando o total de R$
5.870.136,01 (cinco milhões oitocentos e setenta mil cento e trinta e seis reais e um centavo).
A sétima emissão de Cotas, decorrente da incorporação do Fundo JK pelo Fundo, compreendeu o total de
8.655.841 (oito milhões seiscentas e cinquenta e cinco mil oitocentas e quarenta e uma) Cotas, correspondentes a
frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 6,23957 (seis reais e vinte e três mil novecentos e cinquenta e
sete bilionésimos de centavo) por Cota, somando o total de R$ 54.008.766,00 (cinquenta e quatro milhões oito mil
setecentos e sessenta e seis reais).
Fundo JK
O Fundo JK, mais recente que o Fundo, foi constituído em 28 de janeiro de 1997, tendo iniciado suas operações em
15 de setembro do mesmo ano. Em 2009 o FII JK foi totalmente incorporado pelo FII Grand Plaza e extinto.
A primeira emissão de cotas do Fundo JK compreendeu o total de 1.750.000 (um milhão setecentas e cinquenta
mil) cotas do Fundo JK, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,00 (um real) por
cota do Fundo JK, somando o total de R$ 1.750.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta mil reais).
A segunda emissão de cotas do Fundo JK compreendeu o total de 3.546.783 (três milhões quinhentas e quarenta e
seis setecentas e oitenta e três) cotas do Fundo JK, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor
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de R$ 0,98681 (noventa e oito mil seiscentos e oitenta e um bilionésimos de centavo) por cota do Fundo JK,
somando o total de R$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais).
A terceira emissão de cotas do Fundo JK compreendeu o total de 12.099.544 (doze milhões noventa e nove mil
quinhentas e quarenta e quatro) cotas do Fundo JK, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor
de R$ 1,33063 (um real e trinta e três mil e sessenta e três bilionésimos de centavo) por cota do Fundo JK,
somando o total de R$ 16.100.016,00 (dezesseis milhões cem mil e dezesseis reais).
A quarta emissão de cotas do Fundo JK compreendeu o total de 1.203.747 (um milhão duzentas e três mil
setecentas e quarenta e sete) cotas do Fundo JK, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor
de R$ 1,24611 (um real e vinte e quatro mil seiscentos e onze bilionésimos de centavo) por cota do Fundo JK,
somando o total de R$ 1.500.001,17 (um milhão quinhentos mil e um reais e dezessete centavos).
A quinta emissão de cotas do Fundo JK compreendeu o total de 6.000.631 (seis milhões seiscentas e trinta e uma)
cotas do Fundo JK, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,08322 (um real e oito
mil trezentos e vinte e dois bilionésimos de centavo) por cota do Fundo JK, somando o total de R$ 6.500.003,51
(seis milhões quinhentos mil e três reais e cinquenta e um centavos).
A sexta emissão de cotas do Fundo JK compreendeu o total de 3.037.912 (três milhões trinta e sete mil novecentas
e doze) cotas do Fundo JK, correspondentes a frações ideais do seu patrimônio, com valor de R$ 1,21135 (um real
e vinte e um mil cento e trinta e cinco bilionésimos de centavo) por cota do Fundo JK, somando o total de R$
3.679.999,00 (três milhões seiscentos e setenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais).
Oferta pública secundária de cotas dos Fundos
Em outubro de 2001, a Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações realizou uma oferta pública secundária
de cotas dos Fundos de sua titularidade, sendo 7.998.760 (sete milhões novecentas e noventa e oito mil setecentas
e sessenta) Cotas e 7.998.760 (sete milhões novecentas e noventa e oito mil setecentas e sessenta) cotas de
emissão do Fundo JK, no valor total de R$ 42.793.366,00 (quarenta e dois milhões setecentos e noventa e três mil
trezentos e sessenta e seis reais). As Cotas e as cotas do Fundo JK foram distribuídas no mercado de balcão
organizado em 3.430 (três mil quatrocentos e trinta) lotes, compostos, cada um, de 2.332 (duas mil trezentas e
trinta e duas) Cotas e 2.332 (duas mil trezentas e trinta e duas) cotas de emissão do Fundo JK.
Incorporação do Fundo JK pelo Fundo
Em 31 de julho de 2009, foram realizadas Assembléias de Cotistas do Fundo (antigo FII ABC Plaza Shopping) e do
Fundo JK, tendo sido o Fundo JK incorporado pelo Fundo, passando a pertencer ao Fundo todos os bens, direitos e
obrigações do Fundo JK, sem solução de continuidade, com a consequente extinção de pleno direito do Fundo JK.
Como resultado da incorporação do Fundo JK pelo Fundo, foram atribuídas aos antigos cotistas do Fundo JK, em
substituição pela totalidade das cotas emitidas pelo Fundo JK, o total de 8.655.841 (oito milhões seiscentas e
cinquenta e cinco mil oitocentas e quarenta e uma) Cotas, as quais foram distribuídas entre os antigos cotistas do
Fundo JK, de acordo com a proporção de suas participações no Fundo JK. Dessa forma, os cotistas do Fundo JK
receberam 0,33013 (trinta e três mil e treze bilionésimos) de Cotas do Fundo para cada cota do Fundo JK
anteriormente detida.

73
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

7.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS

74
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

75
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SELECIONADAS

As informações financeiras selecionadas relativas aos Fundos estão apresentadas a seguir, para os exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2007, 2008 e 2009. Tais informações devem ser lidas em conjunto com as
Demonstrações Financeiras dos Fundos e suas respectivas Notas Explicativas, as quais foram auditadas pelos
Auditores Independentes.
Fundo
Apresentamos a seguir as informações do Fundo relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de2008,
2009 e 2010:
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2009 e de 2008
(Em milhares de Reais)
Ativo

Passivo
Notas

Circulante

2009

2008

Nota

10.144

7.524

Circulante

2008

532

701

-

18

18

Obrigações fiscais e previdenciárias

-

3

-

3.860

Distribuição de resultados a pagar

-

511

377

-

Antecipações de clientes

-

-

306

956

704

Caixa e equivalentes de
caixa

-

430

572

Contas a pagar

Aplicações financeiras

4

4.982

3.092

Aluguéis a receber

5

4.730

Créditos fiscais

-

2

Não circulante
Não circulante

2009

70.238

48.195

Contas a receber

-

63

56

Depósito judicial

7

166

135

Provisões para contingências

8

956

704

Patrimônio líquido

9

78.894

54.314

integralizadas

64.713

40.370

Lucros acumulados

14.181

13.944

Total do passivo e patrimônio
líquido

80.382

55.719

Quotas de investimentos

Imobilizado

-

70.009

48.004

Imóveis para renda

6

70.009

48.004

80.382

55.719

Total do ativo
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ATIVO

PASSIVO

Nota

Circulante

2010

2009

Nota

12.212

10.144

Circulante

Dsiponibilidade

-

344

430

Aplicações Financeiras

4

6.888

4.982

Contas a pagar
Obrigações fiscais e
previdenciárias

Aluguéis a Receber

5

4.898

4.730

Distribuição de resultados a pagar

Outros créditos

-

69

-

Créditos Fiscais

-

13

2

71.360

Não circulante

Realizável a longo prazo

70.238

457

229

Aluguéis a Receber

5

291

63

Depósito Judicial

7

166

166

Imóveis para renda

6

70.903

83.572

Total do ativo

2010

2009

3.646

532

-

159

18

-

1

3

-

3.486

511

1.397

956

Não circulante
Provisões para contingencias

-

1.397

956

Patrimônio líquido
Quotas de investimentos
integralizadas

6

78.529

78.894

-

64.713

64.713

Lucros Acumulados

-

13.816

14.181

83.572

80.382

70.009

80.382

Total do passivo e patrimonio
liquido

Evolução da distribuição de rendimentos do Fundo e das Cotas
Abaixo, ilustramos o rendimento do Fundo e das Cotas mediante a apresentação de dados que mostram a
rentabilidade histórica do Fundo, variação de seu patrimônio líquido, bem como a valoração das Cotas do Fundo
durante o período discriminados nas tabelas.
Rentabilidade histórica do Fundo em relação ao patrimônio líquido, valor patrimonial e valor de mercado da Cota
(no último dia útil do mês), nos últimos 2 anos:
Mês/Ano
jan/09

Patrimônio Líquido do
Fundo (R$)
54.342.404

Quantidade de
Cotas
40.000.000

Valor Patrimonial da Cota
(R$) 1
1,3585601

Valor de Mercado
da Cota (R$)2
5,79

fev/09

52.827.991

40.000.000

1,3206998

6

mar/09

52.794.320

40.000.000

1,319858

5,7

abr/09

52.869.253

40.000.000

1,3217313

6

mai/09

53.048.042

40.000.000

1,326201

6

jun/09

77.263.844

48.655.841

1,5879665

7

jul/09

77.314.720

48.655.841

1,5890121

7,1

ago/09

76.931.406

48.655.841

1,581134

8,5

set/09

76.595.134

48.655.841

1,5742228

8,4

out/09

76.700.186

48.655.841

1,5763819

9,31
77
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nov/09

76.806.379

48.655.841

1,5785644

8,82

dez/09

78.904.167

48.655.841

1,6216792

9,49

jan/10

78.439.725

48.655.841

1,6121338

9,95

fev/10

76.844.490

48.655.841

1,5793477

9,94

mar/10

76.850.671

48.655.841

1,5794747

9,1

abr/10

77.452.327

48.655.841

1,5918402

9,38

mai/10

78.135.326

48.655.841

1,6058776

8,36

jun/10

78.450.672

48.655.841

1,6123587

8,45

jul/10

79.387.925

48.655.841

1,6316217

8,5

ago/10

79.715.093

48.655.841

1,6383458

8,22

set/10

79.872.900

48.655.841

1,6415891

8,46

out/10

80.399.964

48.655.841

1,6524216

8,15

nov/10

81.101.413

48.655.841

1,6668381

8,28

dez/10

80.430.503

48.655.841

8,2

jan/11
fev/11

81.172.837
80.044.312

48.655.841
48.655.841

1,6530493
1,6683061

1
2

8,49
8,07

1,6451121

Valor do Patrimônio Liquido dividido pelo número de cotas
Valor da cota de fechamento no último dia de negociação do mês. Fonte: BM&Fbovespa

Apresentação das contas do Fundo
Receitas do Fundo
As receitas do Fundo são geradas pelo repasse dos resultados dos Empreendimentos. Os resultados do Grand Plaza
Shopping são gerados pelas receitas de locação das lojas do Grand Plaza Shopping, dos quiosques, dos escritórios
que compõem a área do Grand Plaza Shopping e aquelas decorrentes do estacionamento.
Evolução da distribuição de rendimentos
Abaixo apresentamos a rentabilidade histórica dos Fundos em relação ao patrimônio líquido contábil nos últimos 12
(doze) meses:
Mês / Ano

Valor Patrimonial da
Cota (R$)

jan/2009
fev/2009
mar/2009
abr/2009
mai/2009
jun/2009
jul/2009
ago/2009
set/2009
out/2009
nov/2009
dez/2009
jan/2010
fev/2010
mar/2010
abr/2010

1,3585601
1,3206998
1,319858
1,3217313
1,326201
1,5879665
1,5890121
1,581134
1,5742228
1,5763819
1,5785644
1,6216792
1,6121338
1,5793477
1,5794747
1,5918402

Distribuição de
Rendimento Mensal
(R$/cota)1
0,0468
0,0824
0,0467
0,0453
0,0447
0,0472
0,0490
0,0494
0,0516
0,0505
0,0491
0,0516
0,0581
0,0725
0,0434
0,0419

Rentabilidade Mensal

3,50%
3,28%
3,47%
3,57%
3,72%
23,30%
3,15%
2,61%
2,82%
3,34%
3,26%
6,00%
2,99%
2,46%
2,75%
3,44%

2

Rent. Acum. 3

3,50%
6,89%
10,61%
14,56%
18,82%
46,51%
51,12%
55,07%
59,45%
64,78%
70,14%
80,35%
2,99%
5,53%
8,43%
12,16%
78
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mai/2010
jun/2010
jul/2010
ago/2010
set/2010
out/2010
nov/2010
dez/2010
jan/11
fev/11
1
2
3

1,6058776
1,6123587
1,6316217
1,6383458
1,6415891
1,6524216
1,6668381
1,6530493
1,6683061
1,6451121

0,0399
0,0422
0,0387
0,0612
0,0472
0,0477
0,0507
0,0574
0,0574
0,0746

3,39%
3,03%
3,60%
4,16%
3,08%
3,57%
3,94%
2,62%
4,40%
3,08%

15,96%
19,48%
23,78%
28,93%
32,90%
37,64%
43,06%
46,81%
4,40%
7,61%

Rendimentos distribuidos no mês dividido pelo número de cotas
Variação do valor patrimonial da cota considerando rendimento distribuido por cota no mês
Variação do valor patrimonial da cota considerando rendimento distribuido por cota acumulado no ano
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VISÃO GERAL DO SETOR

O mercado de Fundos de Investimento Imobiliários
O mercado imobiliário vem apresentando recordes de crescimento e com o crescimento estável do país ao longo
dos últimos anos, somado ao aumento da renda média da população e com a redução da taxa básica de juros,
observa-se uma crescente busca por investimentos alternativos mais rentáveis no mercado.
O crédito imobiliário se ampliou largamente, os prazos de financiamento se alongaram e houve o desenvolvimento
do financiamento via mercado de capitais, com relevante participação de capital estrangeiro. Tudo isso contribuiu
para a crescente demanda por classes de ativos imobiliários e para o desenvolvimento do mercado de fundos de
investimento imobiliário (FII) no Brasil, Só no ano de 2010 foram registradas R$ 9,8 bilhões de cotas de FII, sendo
que no exercício de 2009 o volume de registros foi de R$ 3,44 bilhões.
Os FII são veículos de investimento criados para explorar um ou mais ativos imobiliários, uma ou várias classes de
ativos, detidos por um ou mais investidores na fração ideal de suas participações no empreendimento (cotistas). Os
FII alocam seus recursos essencialmente em imóveis já construídos ou em empreendimentos em fase de
desenvolvimento e construção ou até em sociedades de propósito específico que desenvolvam empreendimentos
imobiliários, assim como em títulos e valores mobiliários lastreados em ativos imobiliários.
Os resultados dos FII provêm essencialmente das receitas de locação, exploração e/ou venda dos seus ativos e
direitos relacionados a esses. Os FII são fundos fechados, ou seja, não é possível realizar o resgate de suas cotas.
Logo, para deixar de ser cotista de um Fundo, é necessário alienar as cotas para terceiros, seja via bolsa de
valores, mercado de balcão organizado, ou venda direta (privada) entre as partes.
Atualmente, com a grande procura por investimentos em FII percebe-se uma tendência de aquecimento do
mercado imobiliário, o que corrobora para a valorização das cotas e aumento de liquidez nas negociações das
cotas dos FII, atraindo por sua vez mais investidores interessados nessa classe de ativos.
O gráfico abaixo demonstra a liquidez dos FII que possuem suas cotas listadas no mercado secundário:

Quantidade de cotas negociadas nos
últimos 12 meses sobre o total das cotas
emitidas até novembro de 2010
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Os fundos de investimento imobiliário têm se mostrando um veículo eficaz para o investidor que procura um ativo
diferenciado que lhe traga rentabilidade maior do que a apresentada atualmente pelo investimento em renda fixa.
O aumento da procura por cotas de FII está relacionada às características de distribuição de rendimentos mensais
pagos aos cotistas e ao perfil de baixo risco de mercado que o investimento imobiliário apresenta. O Gráfico
abaixo mostra a evolução do número de negócios no mercado secundário:

Fonte: Fundo imobiliário – Consultoria de Investimentos, Balanço anual os Fundos Imobiliários 2010
O FII também se mostra atrativo na medida em que possibilita a entrada de pequenos investidores ao mercado de
capitais e além disso, o proprietário das cotas de um fundo imobiliário usufrui da diversificação da carteira do
fundo, da facilidade de aumentar ou diminuir suas posições e, conforme o caso, da isenção de imposto de renda
nas distribuições de dividendos. O Mercado de FII também ficou mais atrativo para pequenos investidores que não
podem comprar diretamente um imóvel, mas gostariam de manter um percentual da sua renda investida no
mercado imobiliário ou está atrativo mesmo para investidores que queiram diversificar sua carteira de
investimentos. O gráfico abaixo demonstra a rentabilidade dos Fundos Imobiliários em 2010:
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Fonte: Fundo imobiliário – Consultoria de Investimentos, Balanço anual os Fundos Imobiliários 2010
O setor imobiliário
O Brasil nos últimos anos vive uma estabilidade econômica sustentada principalmente pela manutenção da taxa
básica de juros, controle da inflação e crescimento controlado da economia. Os principais fatores politicoeconômico que colaboram para esse cenário de crescimento de longo prazo do mercado brasileiro são, entre
outros, o aumento gradativo do salário mínimo acompanhado do aumento da renda real, acesso ao crédito com
facilidade, a estabilidade monetária, cambial e o crescimento do índice de confiança do consumidor brasileiro.
Nesse contexto macroeconômico brasileiro, grande parte dos especialistas do mercado observa que para manter o
crescimento estável da economia é preciso melhorar e aumentar a infraestrutura do país, de forma que seja
possível acompanhar o significativo progresso de todos os setores e indústrias nacionais. Nesse sentido, se faz
relevante o desenvolvimento do mercado imobiliário no Brasil colaborando para o aumento da infraestrutura do
país, principalmente para os próximos anos com a realização da Copa do Mundo em 2014 no Brasil e as Olimpíadas
de 2016 na cidade do Rio de Janeiro.
No Brasil percebe-se que o crescimento potencial do mercado imobiliário brasileiro é diretamente influenciado por
fatores demográficos, econômicos e financeiros. Dessa forma observamos um maior impulso no mercado
imobiliário nas regiões Sul e Sudeste. Isto porque essas zonas apresentam maior densidade populacional, população
absoluta, além de apresentarem um desenvolvimento econômico mais próspero (representam mais de 40% do PIB
nacional) que as demais regiões, bem como apresentam uma maior renda per capita. Esses fatores, aliados com
investimentos externos e demais fatores econômicos, colaboram para uma expansão sustentável do mercado
imobiliário como um todo, principalmente nos setores residencial, comercial e varejo.
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Atualmente, como medidas de incentivo ao crescimento do mercado imobiliário existe uma crescente mobilização
das instituições financeiras e do governo para aumentar o volume da concessão do crédito imobiliário,
principalmente para a classe de baixa renda no caso de imóveis residenciais, principalmente com o
desenvolvimento do programa “Minha Casa, Minha Vida”, que tem como meta construir 01 (um) milhão de casas
populares para famílias de baixa renda (renda familiar mensa de até R$1.395,00) e com isso reduzir o déficit
habitacional brasileiro, além de alongar os prazos de financiamento, incentivando o desenvolvimento da
construção civil.
Visão geral do setor de shopping centers
A inauguração do primeiro Shopping no Brasil ocorreu em meados da década de 1960 e o inicio deste mercado, se
deu com o objetivo de oferecer facilidade aos clientes na hora encontrar produtos e serviços no mesmo lugar.
Desde então, o mercado de shoppings centers tem crescido no Brasil, proporcionando aos consumidores maior
comodidade, praticidade, segurança e conforto na busca de serviços além de oferer um ambiente atrativo de
compras, lazer e entretenimentos.
Desde a inauguração do até os dias de hoje o setor vem apresentando crescimento em relação a faturamento,
número de empregos gerados e Área Bruta Locável (ABL).
Na década de 1970 novos empreendimentos foram iniciados, mas foi a partir de 1980 que um grande número de
inaugurações ocorreu no mercado brasileiro de shopping centers. No inicio da década de 1990 consolidou-se a fase
de grande desenvolvimento que o setor vivia além de ter sido marcada pela ampliação e readequação de layout
dos empreendimentos já existentes em função da demanda para o consumo.
Ainda na década de 1990, fatores como o crescimento urbano; a estabilidade econômica com a implementação do
Plano Real; o desenvolvimento da estrutura de transportes; o crescimento das vendas no varejo; as características
climáticas brasileiras; a entrada da mulher com força de trabalho; o aumento da renda bruta disponível por família
e o aumento da carteira de fundos de pensão, contribuíram amplamente para o desenvolvimento e aumento dos
investimentos em Shopping Centers no país.
A cada ano o mercado de Shopping Centers passa por diversas readequações de layout e modernizações. Hoje em
dia, além de shopping centers convencionais existem novos conceitos de shoppings, como por exemplo os
shoppings abertos, como o open mall, lojas abertas para ruas e jardins.
O setor tem demonstrando grande vitalidade, e cada vez mais os Shoppings Centers tornam-se referência para os
consumidores que o utilizam como ponto de encontro e pólo de entretenimento, aliando praticidade, comodidade
e segurança.
Esse crescimento da indústria de shoppings center também é o reflexo dos investimentos estrangeiros no mercado
nacional. Com a abertura de capital das principais empresas de Shopping Centers na bolsa de valores é
comprovada a importância do setor que fechou o ano de 2010 com um faturamento bruto de R$ 87 bilhões.
Segundo Associação Brasileira de Shopping centers (“Abrasce”), atualmente, o setor de shopping centers responde
por cerca de 18,3% das vendas do setor varejista nacional, e 2% do PIB Brasileiro. Um mercado ainda muito
pequeno se comparado com outros países Europeus ou Estados Unidos, o que demonstra que há ainda um grande
potencial de crescimento.
Atualmente, existem no País 408 shoppings em operação e 26 shoppings em construção, com previsão de
inauguração ainda este ano, número 63% maior que os lançamentos de 2010 . Os 408 shoppings totalizam ABL
superior a 9.500.000 m2, compreendendo mais de 70.953 lojas-satélite, 2.822 lojas-âncora e 2.388 salas de cinema
e teatro. Apresentam um tráfego mensal de cerca de 328 milhões de pessoas conforme informações da Abrasce.
O gráfico abaixo mostra a evolução do setor nos últimos anos em número de empreendimentos.
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A cidade de São Paulo lidera o ranking como maior pólo de centros comerciais do país e, segundo a Abrasce, entre
as 20 maiores capitais brasileiras, as cidades do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte ocupam o segundo e terceiro
lugar, respectivamente. As capitais ainda figuram no topo da lista quando falamos do volume de shopping centers
no país mas as cidades do interior começam a ganhar mais atenção nos últimos anos. O setor vem mostrando uma
nova tendência de interiorização ao buscar empreendimentos de menor tamanho, concentrados em forma de
vizinhança, principalmente nas cidades de médio porte. Dados da Abrasce evidenciam essa tendência ao apontar
que a participação de unidades localizadas no interior saltou de 13% em 1976 para 45% em 2007. Para se ter uma
idéia, dos 26 empreendimentos com inauguração prevista para 2011, 15 serão localizados em cidades do interior,
contribuindo para um possível futuro equilíbrio entre a quantidade de unidades nas capitais e no interior do país.
A tabela abaixo demonstra a quantidade de shoppings center por região e número da ABL de cada região.

Participação por Região
Regiões
Norte
Nortdeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Total

base dez/10
Nº de shoppings
12
58
36
225
77
408

% do Total
3%
14%
9%
55%
19%
100%

ABL
294.794
1.386.594
768.198
5.659.151
1.403.725
9.512.462

*fonte Abrasce

O bom desempenho das vendas no mercado de varejo impulsionou o setor que almeja para o ano de 2011 superar a
marca dos R$ 110 bilhões de faturamento acompanhado pelo aumento no número de Shopping Centers no país. As
projeções para 2011 comparam o bom momento vivido pelo setor ao “boom” ocorrido nos anos 80. O gráfico a
seguir mostra a evolução do faturamento do setor brasileiro entre os anos de 2005 e 2010.
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Evolução do Faturamento em Shopping Centers no Brasil
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Outro importante indicador do desempenho do setor é a área bruta locável – ABL. Existiam em 2010, 9,5 milhões
de m² de ABL distribuídos nos Shopping Centers brasileiros. Apesar da distribuição regional ser bastante
heterogênea, cerca de 56% do total de ABL encontram-se na região Sudeste, devido a sua alta densidade
populacional e renda per capita. A evolução da ABL do país desde 2005 e sua distribuição regional podem ser
observadas nos gráficos abaixo.

Evolução da ABL em Shopping Centers no Brasil
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Classificação dos Shopping Centers
O setor de Shopping Centers requer constantes pesquisas para definir novos formatos e estratégias de atuação. As
mudanças na preferência do consumidor, o aparecimento de sistemas alternativos de varejo e a construção de um
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número crescente de Shopping Centers exigem constantes modificações nos centros existentes para enfrentar a
concorrência.
A disputa pelo consumidor e a busca de diferenciação é que definem as medidas tomadas para revitalizações e
redefinição do perfil dos Shopping Centers, abrangendo: (i) gastos crescentes de marketing; (ii) seleção e/ou
modificação da rede de lojistas; (iii) lojas âncoras; (iv) promoção de eventos; (v) vagas de estacionamento; (vi)
projeto arquitetônico; (vii) ampliação do número de centros de lazer e serviços; (viii) treinamento; e (ix)
modernização e informatização de operações.
Os critérios utilizados pela ABRASCE para classificação de um centro comercial como Shopping Centers são (i)
manutenção da propriedade da maior parte das lojas que são locadas aos lojistas, (ii) a existência de vagas de
estacionamento compatíveis com o movimento efetivo, e (iii) utilização de âncoras como forma de atrair o público
consumidor.
Funcionamento
O funcionamento de um Shopping Center está normalmente sob a responsabilidade de empresas administradoras,
freqüentemente
associadas
aos
empreendedores.
A
propriedade
das
lojas
confere
aos
administradores/empreendedores maior poder de decisão e controle da gestão das estratégias estabelecidas em
relação aos lojistas individualmente. Nas operações de um Shopping Center também estão envolvidos fornecedores
e prestadores de serviços ligados às áreas de computação, paisagismo, decoração, equipamentos de segurança,
estacionamento e lazer.
O aluguel cobrado conforme contratos com duração negociada entre as partes é a principal fonte de receita dos
empreendedores de uma unidade em funcionamento. As locações das lojas e espaços comerciais nas áreas do
Empreendimento são disciplinadas pelas Normas Gerais.
As Normas Gerais estabelecem que os lojistas locatários devem pagar ao Empreendimento um aluguel mínimo
mensal, fixo, acrescido da diferença positiva entre o aluguel variável determinado como percentual do
faturamento do lojista e o mínimo mensal fixo, se houver. Dessa forma, é assegurado ao Empreendimento um
aluguel mínimo mensal, cobrado sempre que seu valor atualizado pelos índices contratuais for superior ao valor do
aluguel variável. O aluguel mínimo mensal e o variável são calculados conforme segue:
(i)
Aluguel Mínimo Mensal: estabelecido caso a caso, em contratos celebrados entre o Empreendimento
locador e o lojista locatário. Para cálculo desse aluguel mínimo mensal, são levados em consideração aspectos
micro e macroeconômicos. Anualmente, em dezembro, na maioria dos contratos, o valor desse aluguel mínimo
corresponde ao dobro do valor devido nos demais meses, tendo em vista o maior volume de receitas gerado pelas
lojas nesse mês.
(ii)
Aluguel Variável ou Percentual: em geral, é proporcional ao faturamento bruto mensal da atividade ou
comércio exercido pelo lojista locatário, devendo ser calculado segundo a percentagem estabelecida no contrato
de locação específico. O Empreendimento entende por faturamento bruto, para efeito de cálculo do aluguel
variável, as vendas à vista ou a prazo realizadas pelo lojista locatário, tanto no imóvel locado como externamente
por meio de visitas a clientes, sendo que as vendas a prazo devem ser computadas pelo seu valor global, de uma só
vez.
A fiscalização sobre o faturamento bruto, que deverá ser informado mensalmente pelos locatários, recebe
importante atenção do Empreendimento. Tanto as Normas Gerais como os contratos de locação celebrados pelos
Empreendimento estabelecem, de modo expresso, os direitos do Empreendimento, sempre que julgar oportuno,
ter acesso aos imóveis e sistemas de controle dos lojistas locatários para fins de constatação, comparação ou
conferência das informações com o objetivo de auferir o real volume de vendas, permitindo maior controle do
valor do aluguel cobrado.
Além dos alugueis acima descritos, o locatário se responsabilizará por outros encargos ligados à locação, tais como
as despesas condominiais e contribuição para o fundo de promoção
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Também pode ser objeto de outras receitas a utilização de áreas comuns, destinando-as a Merchandising, alugadas
temporariamente, além do faturamento proveniente da cobrança de estacionamento. A receita dos
estacionamentos são provenientes do aluguel do espaço respectivo ou pela própria receita da prestação de tal
serviço que pode ser operado por uma empresa terceira ou pelos empreendedores/administradores.
Regulamentação Relativa aos Shopping Centers
Os Shopping Centers podem ser constituídos por meio de (i) incorporação imobiliária, com a instituição de um
condomínio edilício, conforme previsto no Código Civil e na legislação vigente, hipótese em que cada loja constitui
unidade autônoma e as relações entre os condôminos são regidas pela convenção de condomínio e pelo regimento
interno; ou (ii) condomínio civil ou condomínio pro indiviso, também regulado pelo Código Civil, caso em que o
empreendimento constitui um único imóvel e as relações entre os co-proprietários são regidas pelo acordo de coproprietários.
Constituem os principais instrumentos a regulamentar o funcionamento dos Shopping Centers, os direitos e deveres
dos empreendedores e lojistas, bem como a forma de contratação e remuneração da instituição administradora: (i)
a escritura de normas gerais, (ii) a convenção de condomínio, (iii) o regimento interno e (iv) o acordo de coproprietários, quando houver.
A organização e a regulamentação da relação entre empreendedor, lojistas e administradora são também regidas
por meio de contratos de locação com lojistas, escrituras públicas de normas gerais aos contratos de locação e
estatutos das associações de lojistas.
Cabe aqui ressaltarmos que a principal diferença entre condomínios civis (também conhecidos como pro indiviso) e
os condomínios edilícios reside no fato de que apenas nos condomínios edilícios as edificações, construídas sob a
forma de unidades isoladas entre si, podem ser alienadas pelo empreendedor, no todo ou em parte, sem qualquer
anuência dos proprietários das demais unidades autônomas.
As modalidades de condomínio edilício e condomínio civil podem coexistir. Desta forma, é comum um Shopping
Center constituído sob a forma de condomínio edilício, em que cada loja consiste em um imóvel independente,
cada uma dessas lojas possuírem dois ou mais proprietários (condomínio civil).
Os condomínios civis são regulamentados pelos artigos 1.314 e seguintes do Código Civil. Nessa modalidade de
condomínio, dois ou mais co-proprietários do imóvel exercem a propriedade por meio de uma fração ideal de que
são titulares, não existindo área privativa de apenas um dos co-proprietários. Portanto, todos são titulares do
imóvel, de forma proporcional à participação de cada um.
Dentre os dispositivos aplicáveis a esta modalidade de condomínio, destacam-se os seguintes:
•

cada condômino poderá alienar a sua parte, respeitado o direito de preferência dos demais;

•

independentemente da anuência dos demais, poderá o condômino dar em hipoteca sua parte ideal;

•

o condômino poderá, a qualquer tempo, exigir a divisão da propriedade. No entanto, os condôminos
poderão acordar que o bem fique indiviso por até cinco anos, podendo ser prorrogado; contudo, por
razões graves, poderá o interessado requerer judicialmente a divisão antes do prazo;

•

cada condômino tem o direito de perceber os frutos e rendimentos auferidos pelo bem comum na
proporção de sua participação; e

•

cada condômino tem o dever de participar das despesas do bem comum na proporção de sua participação,
ainda que tais despesas sejam contraídas por apenas um dos condôminos. Se feitas em proveito do bem
comum, todos dela deverão participar.
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Assim, nos Shopping Centers constituídos sob a forma de condomínio civil, todo o empreendimento consiste em um
único imóvel, com uma única matrícula imobiliária, hipótese em que os titulares de participação no imóvel são
proprietários de uma fração ideal do empreendimento.
Os condomínios edilícios, por sua vez, são disciplinados pelos artigos 1.331 e seguintes do Código Civil. Nessa
modalidade, há a co-existência de áreas privativas (unidades autônomas), que podem ser de propriedade de um
único titular, e áreas comuns, que são de propriedade comum de todos os proprietários das áreas privativas.
Assim, nos Shopping Centers constituídos sob a forma de condomínio edilício, cada uma das lojas constitui uma
unidade autônoma, com matrícula imobiliária própria. Nesse caso, as áreas de circulação do Shopping Center são,
por exemplo, áreas comuns.
Também se faz importante destacar que no condomínio edilício, ao contrário do condomínio civil, não há a figura
do direito de preferência no caso de venda de uma unidade autônoma de propriedade exclusiva aos proprietários
das demais unidades.
Características Específicas da Locação em Shopping Center
Os contratos de locação em Shopping Centers possuem características próprias, geralmente não encontradas em
locações comerciais comuns. Devido ao fato de a locação em Shopping Center envolver relações comerciais em
proporções que extrapolam a simples utilização de um espaço mediante uma remuneração, a legislação vigente
confere expressamente aos empreendedores e lojistas uma maior liberdade contratual no que se refere à definição
dos direitos e obrigações das partes durante a locação, determinando que prevalece a autonomia privada para
estabelecer as condições pactuadas entre locadores e locatários.
Dentre algumas características específicas da locação em Shopping Center estão (i) a fixação de aluguel em
percentual do faturamento do locatário; (ii) a cobrança de aluguel em dobro em determinado mês do ano, de
acordo com o ramo de atividade – por exemplo; (iii) a fiscalização das atividades dos lojistas para apuração do
faturamento; (iv) a contribuição para fundos de promoções; (v) a vedação à mudança de ramo de atividade; (vi) as
limitações à sublocação, cessão e empréstimo do espaço; (vii) a estipulação de cláusula de raio ou de nãoconcorrência; (viii) a necessidade de aprovação do projeto das lojas pelo locador; (ix) a estipulação de cláusula
“degrau” (através da previsão contratual do aumento no valor dos aluguéis); entre outras.
Outra característica das locações em Shopping Centers refere-se ao direito de co-participação. Ao desenvolver
suas atividades no Shopping Center, o lojista se beneficia do mix de lojas e da estrutura planejada, construída e
implementada pelo empreendedor, o que constitui um fundo de comércio diferenciado em comparação com lojas
localizadas fora de Shopping Centers.
Com base nesses direitos e benefícios aproveitados pelos lojistas, o lojista interessado em se instalar no Shopping
Center dispõe-se a pagar uma taxa de cessão para adquirir o direito de co-participação na infra-estrutura
oferecida pelo Shopping Center. O valor e as condições de pagamento de tal contribuição são definidos entre o
empreendedor e o lojista no momento em que o lojista adere ao empreendimento (seja antes ou depois de
concluída a construção), sendo que o calculo é feito com base no período em que o lojista terá à sua disposição o
fundo de comércio do Shopping Center.
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9.

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO
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ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

Visão geral
Com a administração e gestão da Rio Bravo, o Fundo conta com o know-how, a expertise e os elementos
necessários para a consolidação da carteira de Shopping Center, tendo em vista risco e retorno do
Empreendimento e inquilinos e potencial de valorização do ativo.
O Fundo terá como foco a gestão do Grand Plaza Shopping, participando ativamente das decisões sobre
atualizações do mix de lojas e de aprovação de benfeitorias e melhorias no empreendimento buscando sempre a
valorização do ativo.
Dentro do mercado imobiliário como um todo, acreditamos que o segmento de varejo é promissor visto as
oportunidades de crescimento que acompanham o desenvolvimento econômico do país. Desta forma, considerando
a experiência da Rio Bravo em gestão de Fundos Imobiliários, acreditamos ser possível transtransformar tais
oportunidades em retorno para os investidores do Fundo.
Estratégia de investimento do Fundo
Atualmente a estratégia de investimento do fundo, considerando-se os pontos mencionados na sessão anterior e
acima, é realizar a expansão e posterior exploração das novas lojas e vagas de estacionamento do
empreendimento Grand Plaza Shopping.
Com os recursos da presente captação, pretende-se investir na ampliação do empreendimento de forma com que
seja possível atender a crescente demanda por serviços da região do Grande ABC em São Paulo. Somada a essa
demanda, ainda é possível observar a crescente ascenção social e aumento do poder aquisitivo da população que
habita no raio de influência do shopping.
Esses fatores fazem com que exista a necessidade de ampliar o shopping a fim de que seja possível a absorção do
público consumidor crescente e que busca cada vez mais serviços e produtos diferenciados.
Desta forma, acreditamos que a expansão do Shopping é essencial para um aumento de performance do
empreendimento, possibilitando trazer ao investidor, cotista do Fundo, maior e melhor rentabilidade.
Quadro resumo
O quadro abaixo ilustra as principais receitas e despesas do fundo considerando-se a expansão do
Empreendimento:
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ANOS

2010

1

TOTAL ENTRADAS

1.1

(+) Entrada 8ª Emissão

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

(+) Resultado Operação do Shopping
Receita de aluguel mensal ABC + JK
Estacionamento
Estacionamento -Expansão
Luvas Expansão
Merchandising

2

DESPESAS OPERACIONAIS

2.1

(-) Despesas Administrativas

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

RESULTADO NÃO OPERACIONAIS

3.1
3.1.1

(+/-) Resultado Financeiro
Receitas Financeiras

3.2

(+/-) Outras Receitas

4

IRRF sobre movimentação financeira (saldo)
INVESTIMENTOS ( EXPANSÃO)

124.826.211,14

2012

2013

38.680.828,02

47.343.534,94

38.680.828,02
27.353.096,43
6.994.453,54
180.000,00
4.041.823,47
111.454,59

47.343.534,94
36.055.141,34
7.259.679,08
720.000,00
2.857.135,73
451.578,79

95.000.000,00

Taxa de Administração do Fundo Imobiliário
Taxa de Escrituração
Honorários de Auditoria - Terco GT
Honorários de Contabilidade - JJ Chaves S/C Ltda.
Honorários Advocatícios
Demais Despesas

3

3.2.1

32.135.297,43

2011

32.135.297,43
26.056.293,84
6.079.003,59
-

29.826.211,14
23.697.680,07
4.006.596,00
2.121.935,07
-

(459.063,34)
(459.063,34)

(494.260,59)
(494.260,59)

(438.187,91)
(438.187,91)

(439.584,56)
(439.584,56)

(244.202,96)
(32.575,06)
(12.007,50)
(25.984,02)
(57.304,59)
299.020,42
381.759,30
381.759,30
(82.738,88)

(287.886,59)
(36.636,34)
(13.100,25)
(24.128,46)
(107.742,50)
(24.766,45)
192.000,00
240.000,00
240.000,00
(48.000,00)

(266.777,02)
(33.808,32)
(12.115,25)
(22.215,32)
(84.280,00)
(18.992,00)
192.000,00
240.000,00
240.000,00
(48.000,00)

(267.555,12)
(33.906,93)
(12.150,59)
(22.280,12)
(84.525,82)
(19.165,99)
240.000,00
300.000,00
300.000,00
(60.000,00)

(82.738,88)
(1.791.686,69)

(48.000,00)
(73.119.296,52)

(48.000,00)
(17.473.463,28)

(60.000,00)
(1.831.360,02)
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10.

COMPOSIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS COTISTAS DO FUNDO
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COMPOSIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS COTISTAS DO FUNDO

Em 31 de janeiro de 2011, a composição e participação dos Cotistas era a seguinte:
Cotistas

Quantidade de Cotas

%

Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
Fundos de Pensão
Total

8.589.596
32.066.261
8.000.000
48.655.857

17,66
65,90
16,44
100,00
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11.

PERFIL DO ADMINISTRADOR E COORDENADOR LÍDER
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PERFIL DO ADMINISTRADOR E COORDENADOR LÍDER

As atividades de administração do Fundo, coordenação da Oferta e gestão da carteira do Fundo serão realizadas
pela Administradora
Fundada em janeiro de 2000 como uma administradora de capital de risco no Brasil, a Rio Bravo tornou-se uma
empresa de gestão de investimentos diversificada, com forte presença no Brasil.
A Rio Bravo foi constituída como uma sociedade na qual seus acionistas são todos obrigatoriamente executivos da
empresa, participando diretamente da condução dos negócios, assegurando dedicação total a seus clientes e
respondendo diretamente pela qualidade dos serviços prestados aos clientes, tanto investidores como
corporativos.
A Rio Bravo possui aproximadamente 80 profissionais em seus escritórios nacionais.
Renda Variável e Fixa
Através da Rio Bravo Investimentos S.A. e coligadas, a Rio Bravo administra fundos de investimento para
investidores institucionais do Brasil e do Exterior, organismos internacionais, empresas e investidores individuais
nas seguintes modalidades:
Fundos
Fundos
Fundos
Fundos

de Ações com foco em governança corporativa
de Private Equity e Capital de Risco
de Renda Fixa e Crédito
de Investimento Imobiliário

Todos os fundos de ações e renda fixa da Rio Bravo são orientados por análises fundamentalistas tanto em nível
macro como microeconômico. A Rio Bravo atua na maioria das empresas e projetos nos quais aloca capital.
A Rio Bravo também presta toda uma gama de serviços de Private Banking, com produtos próprios e de terceiros,
para investidores e family offices, inclusive internacionais.
Ao prover serviços para investidores, a Rio Bravo desenvolveu uma operação de administração de fundos imobiliários que se
tornou uma das maiores do país, atendendo investidores institucionais e individuais.
A Rio Bravo é um dos principais administradores de fundos de investimentos imobiliários no Brasil, gerindo investimentos em
imóveis no valor aproximado de R$ 2,8 bilhões em ativos. A experiência da Rio Bravo engloba a estruturação, emissão,
distribuição e a administração de cotas de fundos de investimento imobiliário.
Atividades Desenvolvidas como Administrador do Fundo
A Rio Bravo, na qualidade de Administrador do Fundo, tem todas as responsabilidades previstas na Instrução CVM
nº 472.
A Rio Bravo pratica todos os atos necessários à adequada gestão patrimonial do Fundo, de acordo com as decisões
dos Cotistas, além de ser responsável pelo cálculo dos rendimentos a serem distribuídos, pela elaboração e
divulgação das demonstrações financeiras do Fundo e pelo atendimento aos Cotistas.
Administradores da Rio Bravo
Paulo Bilyk (Chief Investment Officer)
Paulo A. P. Bilyk é o chief investment officer da Rio Bravo, além de ter sido um dos sócios fundadores da empresa
em 2000.
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Anteriormente, Paulo foi sócio e diretor executivo do Banco Pactual (atualmente, Banco BTG Pactual), onde dirigiu
o departamento de finanças corporativas, que passou a integrar em 1992 como associado. Nessa atividade Paulo
assessorou grandes e médias empresas no Brasil em aquisições e vendas de ativos, operações de mercados de
capitais e reestruturações de dívidas.
Antes do Banco Pactual, trabalhou de 1987 a 1989 na área de operações internacionais da Itautec Informática, uma
das principais empresas na área de sistemas de informação no Brasil, lidando com assuntos relacionados ao
Departamento de Comércio norte-americano e participando da equipe que deu início a uma joint venture da
empresa com a IBM para a comercialização do sistema AS/400 no Brasil.
Paulo Bilyk formou-se em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, em 1988, e concluiu
seu mestrado pela Fletcher School of Law and Diplomacy em 1992.
Gustavo H. B. Franco (Estrategista-chefe e presidente do conselho de administração)
Gustavo H. B. Franco é o estrategista-chefe da Rio Bravo, presidente do conselho de administração e um dos sócios
fundadores.
Foi presidente do BACEN entre agosto de 1997 e janeiro de 1999, tendo sido, nos quatro anos anteriores, diretor
da Área Internacional do BACEN e Secretário Adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Durante o
período em que esteve no serviço público, Gustavo teve participação central na formulação, operacionalização e
administração do Plano Real. Conduziu diretamente a operação dos mercados, negociações financeiras
internacionais (Plano Brady, acordo com o FMI em 1998), lançamentos de bônus da República, re-estruturações
bancárias (PROES, PROER, privatizações) e aspectos regulatórios próprios das atividades de bancos centrais.
De 1986 a 1993, Gustavo foi professor e pesquisador do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro - atividade que retomou em 2004 - e foi consultor de diversas organizações
internacionais, de órgãos dos governos federal, de Estados e do Município do Rio de Janeiro, bem como de várias
empresas privadas nacionais e estrangeiras. Também foi professor visitante e fellow na University of California Los
Angeles, Stanford e Harvard.
Gustavo Franco é membro do conselho de administração do Banco Daycoval, mantém atividade acadêmica (aulas e
pesquisas) e escreve regularmente para jornais e revistas. Tem dez livros publicados e mais de uma centena de
artigos em revistas acadêmicas. Seus escritos podem ser encontrados em sua home-page: http://www.econ.pucrio.br/gfranco.
É bacharel (1979) e mestre (1982) em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e PhD
(1986) pela Harvard University.
Mario Fleck (Presidente)
Mário Fleck é o presidente da Rio Bravo desde janeiro de 2009, depois de quatro anos como diretor de renda
variável.
Naquela posição, Mário ajudou a criar e gerir o Rio Bravo Fundamental FIA, o fundo de valor e ativismo da Rio
Bravo, do qual continua sendo o gestor.
Mário veio para a Rio Bravo depois de trabalhar 28 anos na Accenture, sendo 14 anos como presidente no Brasil.
Ingressou na Accenture em 1976, quando a empresa ainda se chamava Andersen Consulting, e tornou-se sócio em
1986. Liderou o Grupo de Produtos de Consumo até 1990, quando passou a presidir a empresa no Brasil. Também
integrou o conselho mundial da empresa e liderou projetos para clientes como o Grupo Pão de Açúcar, Sadia e
Vale, entre outros.
Mário é membro do conselho de administração da Cremer e da Eternit, foi conselheiro da Unipar e da Ferbasa, e é
conselheiro de três empresas não listadas em Bolsa: Disec, Direct Talk e Tecnologica.
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Mário Fleck formou-se em Engenharia Mecânica e Industrial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.
Além disso, colabora com diversas organizações não-governamentais, como a Parceiros da Educação. Já serviu nos
conselhos da Orquestra Sinfônica Brasileira e do Comitê para Democratização da Informática (CDI). Presidiu a AME
Campos, e foi ainda presidente do Conselho da EAESP da Fundação Getúlio Vargas. É membro do Board of
Governors do Weizmann Institute of Science, em Israel, e é vice-presidente da Federação Israelita de São Paulo e
da Câmara de Comércio Brasil-Israel.
Fabio Ohara Ishigami (Diretor, Distribuição Institucional)
Fabio Ohara Ishigami passou a integrar a Rio Bravo em 2003, como responsável pela distribuição institucional de
produtos.
Anteriormente, supervisionou a carteira de investimentos dos fundos de pensão como diretor de investimentos da
Secretaria de Previdência Complementar (SPC), nos anos de 2001 e 2002. Foi responsável pela área de operações
estruturadas de corporate bank do Banco Itaú S.A., onde ingressou após ter trabalhado por vários anos no banco de
investimentos do Banco Francês e Brasileiro.
Fabio possui larga experiência na estruturação de operações de captação de recursos para empresas brasileiras nos
mercados doméstico e internacional, bem como em operações de crédito corporativo.
Fabio Ohara formou-se em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP/SP, em 1991, e concluiu seu
MBA na University of California - Berkeley, com foco em Finance and General Management em 1999, tendo
também cursado o mestrado em Economia Política na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Miguel Russo Neto (Diretor – Risco e Compliance)
Miguel Russo é diretor da Rio Bravo desde junho de 2007, responsável pela área de Risco e Compliance.
Trabalhou de 1992 a 2007 na Sul América Investimentos, onde foi responsável por administração de risco,
compliance, jurídico, tecnologia, back-office e call center. Também trabalhou na administração de fundo de
fundos e na área de produtos.
Miguel Russo formou-se em Economia pela FEA/USP, em 1995, e concluiu seu mestrado em Modelagem Matemática
em Finanças pelo IME-FEA/USP em 2004.
Luiz Eugenio J. Figueiredo (Diretor de Operações)
Luiz Eugenio Junqueira Figueiredo é diretor de operações da Rio Bravo. Sócio da empresa desde sua fundação em
2000, liderou a área de fundos imobiliários e a área de private equity e venture capital, tendo participado
ativamente na captação de recursos, análise, negociação, estruturação e acompanhamento de investimentos.
Ex-associado na área de corporate finance do Banco Pactual, dedicado a projetos de fusões e aquisições no setor
financeiro, Luiz Eugenio atuou em diversas transações de compra e venda de bancos e seguradoras.
Antes de ingressar no Pactual em 1997, atuou por dois anos na área de análise de investimentos do Unibanco, sendo
responsável pelo acompanhamento e recomendação de investimento em empresas inicialmente no setor financeiro e,
posteriormente, também no setor de petróleo e petroquímica.
Iniciou sua carreira profissional na PricewaterhouseCoopers, onde permaneceu por quatro anos na área de
auditoria, com foco em instituições financeiras (bancos, seguradoras, fundos de investimentos, companhias de
arrendamento mercantil, consórcios), mas também tendo atuado em diversas indústrias e prestadoras de serviços.
Luiz Eugenio formou-se em Economia pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), São Paulo, em 1994.
Atualmente é presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital
(ABVCAP).
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José Romeu Del Moro Robazzi (Gestor de Investimentos)
José Romeu Del Moro Robazzi juntou-se à Rio Bravo em 2008 como gestor em nossa área de fundos multimercado.
José Romeu foi o sócio-responsável por gestão de fundos da Virtu Capital Gestão de Investimentos e,
anteriormente, foi o executivo responsável pela posição proprietária de crédito da tesouraria do Dresdner
Kleinwort no Brasil. Foi também membro da equipe de estruturação e distribuição de operações de créditos
sindicalizados no Unibanco, membro do comitê de novos produtos de tesouraria do banco e consultor de empresas
pela Accenture (na época, Andersen Consulting), com ênfase em projetos de tecnologia da informação para
empresas do setor financeiro.
José Romeu é engenheiro de eletrônica pelo ITA e tem um MBA em finanças pela The Wharton School of the
University of Pennsylvania.
Anita Spichler Scal (Gerente de Investimentos Imobiliários)
Anita Spichler Scal juntou-se à Rio Bravo em junho de 2006 e é atualmente gerente responsável pelos fundos de
investimento imobiliário, possuindo larga experiência na estruturação, emissão e administração de operações que
envolvem investimentos imobiliários.
Antes de se juntar à Rio Bravo, trabalhou por mais de 03 (três) anos no Safdié Private Banking (antigo Multi
Commercial Bank DTVM Ltda.), sempre na área de fundos de investimentos.
Anita formou-se em economia na Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP.
Cláudio de Araújo Ferreira (Advogado – Departamento Jurídico)
Cláudio de Araújo Ferreira juntou-se à Rio Bravo em 2006 como o advogado responsável pelo departamento
jurídico.
Antes de ingressar na Rio Bravo, Cláudio atuou em alguns escritórios nacionais, tais como Felsberg & Associados,
Choaib Paiva e Justo, e David do Nascimento, além de ter feito estágio nos escritórios Fiammenghi & Fiammenghi,
em Roma, e Millé Abogados, em Buenos Aires.
Claudio é mestrando em direito comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, formado em direito
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui especialização em administração de empresas e finanças pela
Fundação Getúlio Vargas. Adicionalmente cursou especialização em direito tributário no Instituto Brasileiro de
Estudos Tributários - IBET e cursou um semestre de business administration no Alpha & Beta College na Austrália.

103
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

12.

DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS
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DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS

Descrição dos Empreendimentos
Originalmente o Fundo era titular de 98,37% (noventa e sete por cento) do terreno e construções onde está
localizado o Grand Plaza Shopping e um prédio para escritórios, objeto das matrículas nº 84.780 e nº 43.404 do 1º
Oficial de Registro de Imóveis de Santo André, enquanto o Fundo JK era titular de 100% (cem por cento) do terreno
e construções localizados em área contígua à do Grand Plaza Shopping, objeto da matrícula nº 53.303 do 1º Oficial
de Registro de Imóveis de Santo André, que englobam um hipermercado, uma loja de materiais de construção e
espaços de locação comercial.
Em 31 de julho de 2009, foram realizadas assembléias de cotistas do Fundo e do Fundo JK, tendo sido o Fundo JK
incorporado pelo Fundo, passando a pertencer ao Fundo todos os bens, direitos e obrigações do Fundo JK, sem
solução de continuidade, com a conseqüente extinção de pleno direito do Fundo JK.
Até esta data, o registro na matrícula nº 53.303 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Santo André da
transferência da propriedade do imóvel originariamente pertencente ao Fundo JK ainda não foi concluído.
Ressalvada a pendência do registro acima mencionada, a titularidade sobre 100% (cem por cento) do terreno e
construções localizados em área contígua à do Grand Plaza Shopping, que englobam o hipermercado Extra, uma
loja de materiais de construção C&C Casa e Construção e espaços de locação para lojas satélites, é exercida pelo
Fundo.
A fração ideal de 3% (três por cento) remanescentes do terreno e construções onde está localizado o Grand Plaza
Shopping, objeto da matrícula nº 84.780 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Santo André, é, na data deste
Prospecto, de titularidade da DELIMA, cuja posse é exercida em área certa e determinada de 2.531 m² (dois mil
quinhentos e trinta e um metros quadrados) constituída pelos espaços comerciais de nº 223, 224 e 228 do Grand
Plaza Shopping. Referidos espaços comerciais são atualmente destinados à comercialização de artigos de vestuário
e seus acessórios, por meio de loja da C&A, nos termos da “Escritura de Venda e Compra de Parte Ideal e Outras
Avenças”, lavrada as fls. 131, do Livro nº 6.889, do 9° Tabelião de Notas da Capital de São Paulo.
As receitas do Fundo provêm da distribuição de resultados dos Empreendimentos, gerados a partir da propriedade,
operação e desenvolvimento das unidades que compõem os Empreendimentos.
Os Empreendimentos englobam um complexo de compras e lazer num terreno de aproximadamente 155.694 m²
(cento e cinquenta e cinco mil seiscentos e noventa e quatro metros quadrados) de área, dotado de
estacionamento com capacidade total para 2.225 (dois mil duzentos e vinte e cinco) veículos. No entanto, o Fundo
é proprietário de apenas 147.438,50 m² (cento e quarenta e sete mil quatrocentos e trinta e oito inteiros e cinco
décimos metros quadrados) desta área total, sendo detentor dos direitos aquisitivos sobre os 8.255,50 m² (oito mil
duzentos e cinquenta e cinco inteiros e cinco décimos metros quadrados) remanescentes. Tal área de 8.255,50 m²
(oito mil duzentos e cinquenta e cinco inteiros e cinco décimos metros quadrados), utilizada para estacionamento,
é objeto do Compromisso de Venda e Compra firmado com a Rede Ferroviária Federal S.A. em 2000. Até o
momento, os registros imobiliários necessários à formalização da propriedade do Fundo sobre a mencionada área
não foram concluídos.
Os Empreendimentos localizam-se no principal vetor de desenvolvimento da Cidade de Santo André, no Estado de
São Paulo. A ocupação da região onde estão localizados os Empreendimentos é mediana, com espaço suficiente
para planejamento de futuras expansões. O nível sócio-econômico da região é médio e médio/alto, sendo ainda
marcante a presença de indústrias, que, gradualmente, vêm sendo substituídas por áreas de comércio. A região é
servida por diversas linhas de ônibus que ligam o local ao centro e aos diversos bairros da Cidade de Santo André.
Atualmente, os Empreendimentos contam com uma circulação média mensal de aproximadamente 1.100.000 (um
milhão e cem mil) visitantes.
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A partir de agosto de 2000, o estacionamento dos Empreendimentos foi equipado com sistemas de controle de
entrada e saída de veículos que permitem a cobrança de tarifas por períodos de permanência. A operação e
manutenção das áreas do estacionamento são realizadas por empresa administradora do estacionamento, sendo as
receitas provenientes desta atividade distribuídas entre os Empreendimentos nas proporções dos respectivos
terrenos destinados a esse fim, a proporção de 43% (quarenta e três por cento) para o JK Shopping e de 57%
(cinquenta e sete por cento) para o Grand Plaza Shopping. Como efeito da incorporação do Fundo JK pelo Fundo,
deixa de existir este critério de distribuição de receitas do estacionamento.
Atualmente, a administradora das áreas de estacionamento é a Park Place. Esta empresa faz jus a uma
remuneração mensal pelos serviços de administração prestados, deduzida diretamente das receitas auferidas com
a exploração comercial do estacionamento.
Os Empreendimentos devem obter alvarás de licença de uso e funcionamento - ALUF junto à Prefeitura Municipal
de Santo André, os quais se encontram atualmente em fase de renovação, conforme solicitado pela BRX. Como
condição para a referida renovação, a Prefeitura poderá apresentar solicitações adicionais à BRX para
cumprimento em determinados prazos, as quais, caso não atendidas, poderiam eventualmente resultar em
penalidades ou, em último caso, medidas de restrição aos Empreendimentos.
Todas as informações administrativas e operacionais relativas ao Grand Plaza Shopping e ao JK Shopping contidas
no presente Prospecto foram disponibilizadas pela BRX.
Grand Plaza Shopping
O Grand Plaza Shopping, anteriormente denominado ABC Plaza Shopping, foi constituído na forma de um
condomínio indivisível, em 04 de junho de 1997, sobre as frações ideais de terreno, edificações, áreas e
instalações comuns dos imóveis objeto das matrículas de nº 15.576, 76.457 e 43.403 do 1º Oficial de Registro de
Imóveis de Santo André, Estado de São Paulo, posteriormente unificadas na atual matrícula nº 84.780 do mesmo
cartório. Nestes terrenos estão corporificadas as construções do Grand Plaza Shopping (54.244,03 m² (cinquenta e
quatro mil, duzentos e quarenta e quatro metros quadrados) de ABL) e de um edifício para escritórios (5.586,00
m² (cinco mil quinhentos e oitenta e seis metros quadrados) de ABL), havendo também uma área destinada ao
estacionamento de veículos com 2.225 (duas mil duzentas e vinte e cinco) vagas fixas. O terreno localizado na
parte interna do pátio ferroviário da Estação de Santo André, cuja área maior está registrada no 3º Oficial de
Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo sob nº 13.937, também integra o Grand Plaza Shopping.
Também faz parte do complexo Grand Plaza Shopping o imóvel objeto da matrícula nº 43.404 do 1º Oficial de
Registro de Imóveis de Santo André, Estado de São Paulo, na qual está construída uma subestação e respectiva
casa de controle de baterias.
O Grand Plaza Shopping foi inaugurado em setembro de 1997 e, contava na época com 22.767 m² (vinte e dois mil
setecentos e sessenta e sete metros quadrados) de ABL, 2 (duas) lojas âncoras, 208 (duzentas e oito) lojas satélites
e estacionamento com capacidade para 1.700 (um mil e setecentos) veículos.
Atualmente, o Grand Plaza Shopping conta com uma área de lazer onde funcionam (i) 10 (dez) salas de cinema,
com 2.031 (duas mil e trinta e uma) poltronas, operadas pela empresa Cinemark, com 3.580 m² (três mil
quinhentos e oitenta metros quadrados), (ii) um centro de diversões Playland, que ocupa uma área de 1.000 m²
(um mil metros quadrados), (iii) um centro de diversões Labirinto Games, que ocupa uma área de 331 m²
(trezentos e trinta e um metros quadrados) e (iv) uma área de boliche e Sport Bar operado pela Stadium Bowl,
com 3.000 m² (três mil metros quadrados).
O Grand Plaza Shopping tem dois pavimentos, sendo equipado com 4 (quatro) escadas rolantes e 4 (quatro)
elevadores interligando os dois andares. No andar superior funcionam as salas de cinema, o Playland, o Labirinto
Games e o boliche, bem como a área destinada à administração do Grand Plaza Shopping.
O Grand Plaza atende uma população de 2,5 (dois e meio) milhões de consumidores, com renda per capita
bastante elevada e segundo a pesquisa do Ibope 2009, tem posição de liderança na sua área de influência com 40%
(quarenta por cento) de participação de mercado.
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Na área do Grand Plaza Shopping funciona também um prédio para locação comercial em uma construção de 8.086
m² (oito mil e oitenta e seis metros quadrados) de área, com 3 (três) pavimentos, que esta locada a empresas
como EDS – Eletronic Data System do Brasil, Caixa Econômica Federal e Amil. Os contratos de locação dessas áreas
prevêem o rateio das despesas do Grand Plaza Shopping. No entanto, aquelas empresas não contribuem para
formação do Fundo de Promoção.
A tabela abaixo mostra os indicadores de vendas do Grand Plaza Shopping, comparando os anos de 2007, 2008,
2009 e 2010. Os resultados dos empreendimentos Grand Plaza Shopping e do antigo JK Shopping são apresentados
de forma consolidada, pois todas as receitas e despesas dos mesmos foram incorporadas pelo Grand Plaza
Shopping:

Vendas
Vendas mensais por m²
(ABL)

2007
R$ 417.608.708

2008
R$ 456.214.101

2009
R$ 461.688.071

2010
R$ 512.542.888

R$ 6.936,00

R$ R$ 7.577,00

R$ 7.668,00

R$ 8.527,00

JK Shopping
Nas áreas do JK Shopping estão instaladas duas grandes edificações, nas quais funcionam um hipermercado Extra,
que ocupa 13.788 m² (treze mil setecentos e oitenta e oito metros quadrados) e cujo bloco tem 17.756 m²
(dezessete mil setecentos e cinquenta e seis metros quadrados) de área, e uma loja C&C Casa e Construção,
hipermercado de materiais de construção e decoração com 7.198 m² (sete mil cento e noventa e oito metros
quadrados), cujo bloco tem 9.943 m² (nove mil novecentos e quarenta e três metros quadrados) de área.
Além dessas duas grandes lojas, estão instaladas nas áreas do JK Shopping 18 (dezoito) lojas satélites, localizadas
no mesmo bloco do hipermercado Extra. O segundo e terceiro piso do bloco da C&C Casa e Construção, de 893 m²
(oitocentos e noventa e três metros quadrados) cada, são destinados à locação para fins comerciais.
Atualmente, a área total construída do JK Shopping é de 27.699 m² (vinte e sete mil seiscentos e noventa e nove
metros quadrados), sendo 23.546 m² (vinte e três mil quinhentos e quarenta e seis metros quadrados) de ABL.
Convenções de condomínio
A convenção de condomínio do Grand Plaza Shopping tem prazo de duração indeterminado, sendo que a
participação dos condôminos é representada por quinhões divisíveis na propriedade comum, de acordo com a
titularidade de cada um deles. Cabe ressaltar que no caso do Grand Plaza Shopping, a DELIMA exercerá sua posse
na área certa e determinada de 2.531,22 m² (dois mil quinhentos e trinta e um inteiros e vinte e dois centésimos
metros quadrados), composta pelos espaços comerciais de nº 223, 224 e 228 do Grand Plaza Shopping, pelo período
de 99 (noventa e nove) anos a contar de 29 de outubro de 2001, nos termos da “Escritura de Venda e Compra de
Parte Ideal e Outras Avenças”, lavrada as fls. 131, do Livro nº 6.889, do 9º Tabelião de Notas da Capital de São
Paulo. Durante o referido prazo de 99 (noventa e nove) anos, a DELIMA não fará jus ao recebimento de
participação no Grand Plaza Shopping. Expirado este prazo, serão revertidos em favor da DELIMA todos dos direitos
e obrigações que lhe são próprios, passando a participar nas receitas e despesas, na proporção de seu quinhão.
No caso do JK Shopping, a convenção de condomínio também tem prazo de duração indeterminado.
As convenções de condomínio dos Empreendimentos prevêem o rateio das despesas condominiais entre respectivos
condôminos, bem como das receitas dos Empreendimentos, decorrentes de aluguéis, receitas financeiras, receitas
de locações de áreas na exploração de feiras, desfiles e convenções e receitas do estacionamento, na proporção
de seu respectivo quinhão na propriedade.
As convenções de condomínio dos Empreendimentos estabelecem, ainda, que o produto líquido das receitas
mensais efetivamente recebidas deve ser distribuído aos condôminos sempre que houver disponibilidade na conta
bancária própria dos Empreendimentos, com a apresentação de contas das receitas e despesas do mês, até o 5º
(quinto) Dia Útil do mês subsequente. Considera-se produto líquido a diferença positiva entre as receitas
efetivamente recebidas pelos Empreendimentos, individualmente, e o total das respectivas despesas de
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manutenção dos próprios Empreendimentos, deduzidas as retenções impostas por lei ou deliberadas pelos
condôminos.
Administração
Conforme previsto na convenção de condomínio de cada um dos Empreendimentos, o Grand Plaza Shopping e o JK
Shopping são administrados por empresas especializadas. Em ambos os casos, atualmente a administradora
contratada é a BRX.
A BRX, na qualidade de administradora dos Empreendimentos, tem as seguintes atribuições: (i) representar os
condôminos junto aos respectivos Empreendimentos; (ii) propor os orçamentos anuais de cada Empreendimento,
bem como as suas normas para estruturação e operação dos serviços de apoio; (iii) administrar cada um dos
Empreendimentos no que se refere à locação das unidades; (iv) receber as receitas dos Empreendimentos,
inclusive as receitas oriundas de aluguéis, e destiná-las de acordo com o que ficar decidido nas reuniões dos
condôminos de cada Empreendimento; (v) dirigir os serviços de apoio a cada um dos Empreendimentos, inclusive
no que se refere à contratação e dispensa de pessoal próprio e de serviços de terceiros; (vi) prestar aos
condôminos, por meio de relatórios periódicos, as informações necessárias ao acompanhamento do desempenho
comercial das áreas dos respectivos Empreendimentos, bem como aquelas relativas aos resultados da
administração dos respectivos Empreendimentos; e (vii) promover estudos, pesquisas, análises e diligências
visando melhorar os resultados de cada Empreendimento.
Além disso, a BRX é responsável pela gestão dos contratos de locação das unidades e acompanhamento das
renegociações, aditivos e rescisões dos respectivos contratos, bem como pela supervisão e acompanhamento do
planejamento, aprovação e execução das campanhas publicitárias, promocionais e de relações públicas dos
Empreendimentos. A BRX também responde pela revisão, supervisão e acompanhamento de todos os sistemas
administrativos dos Empreendimentos.
Finalmente, a BRX coordena o sistema de recursos humanos dos Empreendimentos, realizando a contratação das
pessoas físicas ou jurídicas, empregados ou prestadores de serviços e fixando suas remunerações e demais
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, os quais compõem os encargos condominiais dos
Empreendimentos.
As despesas com remuneração da administradora são incluídas entre as despesas de condomínio, rateadas
mensalmente entre os lojistas e locatários das áreas comerciais de cada Empreendimento.
Atualmente, o Grand Plaza Shopping e o JK Shopping contam com 86 (oitenta e seis) funcionários diretos, incluindo
os estagiários do departamento de auditoria de lojas, e 165 (cento e sessenta e cinco) funcionários em serviços
terceirizados de limpeza, segurança e outros. Além disso, ambos os Empreendimentos mantêm relações com
diversos prestadores de serviços, conforme descrito abaixo.
A maior parte dos serviços de apoio, tais como limpeza, manutenção, conservação, segurança e paisagismo dos
Empreendimentos é terceirizada. Os Empreendimentos contratam empresas especializadas para prestação dos
referidos serviços, sendo que, atualmente, a empresa prestadora dos serviços de limpeza, jardinagem,
ascensoristas e orientadores de tráfego é a Verzani & Sandrini Ltda., em ambos os Empreendimentos.
Seguros
Os Empreendimentos mantêm apólices de seguros compatíveis com os riscos inerentes às atividades desenvolvidas
nas respectivas áreas. Em 15 de dezembro de 2010, foram firmados contratos com a CHUBB do Brasil Companhia
de Seguros, inscrita no CNPJ/MF 33.170.085/0001-05, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à
Avenida Maria Coelho Aguiar, nº 215, Bloco F, 4º andar, Santo Amaro, CEP 05805-000, com prazo de vigência das
24:00 horas do dia 15 de novembro de 2010 às 24 horas do dia 15 de novembro de 2011, representativos das
apólices de seguro das áreas dos Empreendimentos.
A apólice de seguro contra incêndio, raio e explosão de qualquer natureza protege os edifícios por danos materiais
causados por incêndio e/ou queda de raio na área do terreno ou edifícios segurados. O seguro contra perda ou
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pagamento de aluguel garante o reembolso do valor dos aluguéis que os Empreendimentos deixarem de receber
caso ocorra um sinistro decorrente de incêndio, raio ou explosão por qualquer causa, os Empreendimentos não
puderem mais alugar seus espaços. O seguro contra responsabilidade civil dos Empreendimentos garante o
reembolso, até os limites estabelecidos na tabela acima, das quantias pelas quais os Empreendimentos venham a
ser responsabilizados civilmente em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado
expressamente pela seguradora, relativas a reparações por danos involuntários, pessoais e/ou materiais, causados
a terceiros, reclamados durante a vigência do seguro.
Na opinião da Rio Bravo, fundamentada em recomendação e orientação da BRX, os seguros atualmente contratados
são suficientes para a preservação dos imóveis e são compatíveis com os riscos inerentes às atividades
desenvolvidas.
Receitas de aluguel
Os aluguéis das unidades comerciais consistem na principal fonte de receitas dos Empreendimentos. As locações
das lojas e espaços comerciais nas áreas dos Empreendimentos são disciplinadas pelas Normas Gerais.
As Normas Gerais estabelecem que os lojistas locatários devem pagar ao respectivo Empreendimento um aluguel
mínimo mensal, fixo, acrescido da diferença positiva entre o aluguel variável determinado como percentual do
faturamento do lojista e o mínimo mensal fixo, se houver. Dessa forma, é assegurado aos Empreendimentos um
aluguel mínimo mensal, cobrado sempre que seu valor atualizado pelos índices contratuais for superior ao valor do
aluguel variável. O aluguel mínimo mensal e o variável são calculados conforme segue:
(i)

Aluguel Mínimo Mensal: estabelecido caso a caso, em contrato celebrado entre o Empreendimento locador
e o lojista locatário. Para cálculo desse aluguel mínimo mensal, são levados em consideração aspectos
micro e macroeconômicos. Em todos os anos, em dezembro, na maioria dos contratos, o valor desse
aluguel mínimo corresponde ao dobro do valor devido nos demais meses, tendo em vista o maior volume
de receitas gerado pelas lojas nesse mês.

(ii)

Aluguel Variável ou Percentual: em geral, é proporcional ao faturamento bruto mensal da atividade ou
comércio exercido pelo lojista locatário, devendo ser calculado segundo a percentagem estabelecida no
contrato de locação específico. Os Empreendimentos entendem por faturamento bruto, para efeito de
cálculo do aluguel variável, as vendas à vista ou a prazo realizadas pelo lojista locatário, tanto no imóvel
locado como externamente por meio de visitas a clientes, sendo que as vendas a prazo devem ser
computadas pelo seu valor global, de uma só vez.

O faturamento bruto deve ser informado semanalmente pelos locatários, por escrito, por meio de formulário
próprio fornecido pelo administrador dos Empreendimentos, nos quais deverão constar os valores das vendas
diárias realizadas.
A fiscalização sobre o faturamento bruto recebe importante atenção dos Empreendimentos, e tanto as Normas
Gerais como os contratos de locação celebrados pelos Empreendimentos estabelecem, de modo expresso, os
direitos de os Empreendimentos, sempre que julgarem oportuno, terem acesso aos imóveis e sistemas de controle
dos lojistas locatários para fins de constatação, comparação ou conferência das informações sobre o faturamento
ou vendas.
A cobrança dos aluguéis acima descritos e dos encargos ligados à locação, tais como as despesas condominiais e a
contribuição dos locatários para o Fundo de Promoção, é feita pelo administrador dos Empreendimentos, por meio
da emissão de notas de débito e boletos bancários.
Os atrasos nos pagamentos são analisados individualmente, sendo que não há uma política de cobrança
determinando prazos e medidas a serem adotadas. As empresas administradoras dos Empreendimentos buscam
sempre uma composição amigável, evitando recorrer ao judiciário. No entanto, exauridas as possibilidades de
composição e/ou cobrança extrajudicial, os Empreendimentos recorrem ao Poder Judiciário (vide Seção “Ações
Judiciais” deste Prospecto).
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Inadimplência
Historicamente, em relação aos dois Empreendimentos, o recebimento dos valores devidos no dia do vencimento
dos respectivos pagamentos gira em torno de 80% (oitenta por cento) do total cobrado. Por sua vez, os pagamentos
de débitos no prazo máximo de até três semanas após o vencimento dos mesmos representa um volume de 95%
(noventa e cinco por cento) do cobrado. Finalmente, 5% (cinco por cento) do total cobrado é normalmente pago
com mais de um mês de atraso. Em contrapartida, usualmente os Empreendimentos recebem a cada mês 5% (cinco
por cento) relativos a atrasos, o que torna a inadimplência total tendendo a zero.
O quadro abaixo demonstra os níveis históricos de inadimplência global percentual em relação ao total cobrado a
partir de janeiro de 2006 até dezembro de 2010 para o Grand Plaza Shopping:
Grand Plaza Shopping
Inadimplência em %
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Vacância
Atualmente (data base 31 de janeiro de 2011), o número de lojas vagas no Grand Plaza Shopping é de 13 (treze)
lojas, o que equivale a 993,32 m2 de ABL, representando 5,26% (cinco inteiros e vinte e seis por cento) da ABL
total do Grand Plaza Shopping. Em relação ao JK Shopping, atualmente, não existem salas comerciais vagas.
Historicamente, no período compreendido entre os anos de 2006 a 2010, o percentual médio de vacância
consolidado dos Empreendimentos apresentou os seguintes indicadores:
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Grand Plaza Shopping
Vacância em %
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Ações Judiciais
Em 31 de março de 2011, o Grand Plaza Shopping e o Fundo eram parte em 34 (trinta e quatro) ações judiciais,
sendo que (i) em 15 (quinze) delas figuravam como autor (principalmente ações de cobrança, despejo, entre
outras), com valor de causa atualizado no montante de R$ 1.763.166,17 (um milhão setecentos e sessenta e três
mil cento e sessenta e seis reais e dezessete centavos), e (ii) em 19 (dezenove) ações figuravam na qualidade de
réu (em sua maioria, ações de natureza indenizatória, reclamações trabalhistas, entre outros), cujo valor de causa
atualizado soma o montante de R$ 3.230.636,85 (três milhões duzentos e trinta mil seiscentos e trinta e seis reais
e oitenta e cinco centavos), para as quais há provisão no valor de R$ 457.261,17 (quatrocentos e cinquenta e sete
mil duzentos e sessenta e um reais e dezessete centavos).
O relatório contendo informações mais pormenorizadas das ações judiciais acima descritas encontra-se disponível
para consulta na sede do Administrador, na Cidade de São Paulo, à Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º
andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065.
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13.

PROJETO DE EXPANSÃO
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PROJETO DE EXPANSÃO

Nos últimos 4 meses, o Grand Plaza Shopping contou com uma taxa de ocupação de, aproximadamente, 99%
(noventa e nove por cento) de sua ABL, o que demonstra a elevada demanda na região por empreendimentos dessa
natureza e a necessidade premente da realização de obras para sua modernização e aumento de áreas disponíveis.
Dessa forma, planeja-se ampliar o Grand Plaza Shopping com a construção de área adicional no local onde
atualmente se encontra parte do estacionamento do Grand Plaza Shopping, ampliando o prédio do Grand Plaza
Shopping com a criação de 14.823 m² (quatorze mil oitocentos e vinte e três metros quadrados) de área passível
de locação.
De acordo com o projeto de expansão acima descrito, provisiona-se que os lojistas pratiquem a venda por metro
quadrado entre R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 1.000,00 (um mil reais), potencialmente atrativa para os novos
operadores a serem prospectados. Além disso, projeta-se um aumento de receita de locação por metro quadrado
para área da expansão entre R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a R$ 115,00 (cento e quinze reais) por metro quadrado.
De acordo com os estudos de mercado realizados pela Lumine, existe a seguinte expectativa de incremento das
receitas de locação provenientes da ampliação do Grand Plaza Shopping:

O quadro a seguir ilustra a projeção do fluxo de caixa anual do Fundo, contendo as principais receitas e despesas
do Fundo, considerando-se a expansão dos Empreendimentos. Os valores abaixo foram estimados com base em
estudos realizados pela Lumine.
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ANOS

2010

1

TOTAL ENTRADAS

32.135.297,43

1.1

(+) Entrada 8ª Emissão

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

(+) Resultado Operação do Shopping
Receita de aluguel mensal ABC + JK
Estacionamento
Estacionamento -Expansão
Luvas Expansão
Merchandising

32.135.297,43
26.056.293,84
6.079.003,59
-

2

DESPESAS OPERACIONAIS

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

(-) Despesas Administrativas
Taxa de Administração do Fundo Imobiliário
Taxa de Escrituração
Honorários de Auditoria - Terco GT
Honorários de Contabilidade - JJ Chaves S/C Ltda.
Honorários Advocatícios
Demais Despesas

3

RESULTADO NÃO OPERACIONAIS

3.1
3.1.1

(+/-) Resultado Financeiro
Receitas Financeiras

3.2
3.2.1

(+/-) Outras Receitas
IRRF sobre movimentação financeira (saldo)

4

INVESTIMENTOS ( EXPANSÃO)

(459.063,34)
(459.063,34)
(244.202,96)
(32.575,06)
(12.007,50)
(25.984,02)
(57.304,59)
299.020,42
381.759,30
381.759,30
(82.738,88)
(82.738,88)
(1.791.686,69)

2011

2012

124.826.211,14

2013

2014

2015

38.680.828,02

47.343.534,94

46.991.527,70

47.841.073,65

29.826.211,14
23.697.680,07
4.006.596,00
2.121.935,07
-

38.680.828,02
27.353.096,43
6.994.453,54
180.000,00
4.041.823,47
111.454,59

47.343.534,94
36.055.141,34
7.259.679,08
720.000,00
2.857.135,73
451.578,79

46.991.527,70
37.409.945,79
7.517.883,75
720.000,00
870.491,82
473.206,34

47.841.073,65
38.699.871,24
7.764.168,19
720.000,00
163.773,51
493.260,71

(494.260,59)
(494.260,59)
(287.886,59)
(36.636,34)
(13.100,25)
(24.128,46)
(107.742,50)
(24.766,45)
192.000,00
240.000,00
240.000,00
(48.000,00)
(48.000,00)
(73.119.296,52)

(438.187,91)
(438.187,91)
(266.777,02)
(33.808,32)
(12.115,25)
(22.215,32)
(84.280,00)
(18.992,00)
192.000,00
240.000,00
240.000,00
(48.000,00)
(48.000,00)
(17.473.463,28)

(439.584,56)
(439.584,56)
(267.555,12)
(33.906,93)
(12.150,59)
(22.280,12)
(84.525,82)
(19.165,99)
240.000,00
300.000,00
300.000,00
(60.000,00)
(60.000,00)
(1.831.360,02)

(457.235,90)
(457.235,90)
(267.555,12)
(33.906,93)
(12.150,59)
(22.280,12)
(84.525,82)
(36.817,33)
240.000,00
300.000,00
300.000,00
(60.000,00)
(60.000,00)
(1.805.506,94)

(458.497,49)
(458.497,49)
(268.224,01)
(33.991,69)
(12.180,96)
(22.335,82)
(84.737,13)
(37.027,87)
288.000,00
360.000,00
360.000,00
(72.000,00)
(72.000,00)
(1.739.443,10)

95.000.000,00

O projeto de expansão acima referido contempla a criação de área para aproximadamente 108 (cento e oito) novas
lojas satélite, 2 (duas) mega-lojas, 3 (três) lojas âncora, 675 (seiscentas e setenta e cinco) vagas de
estacionamento. Está previsto, ainda, que parte da área atualmente utilizada pelo hipermercado Extra seja
ocupada por novas lojas do Grand Plaza Shopping, havendo redução de 4.155,96 m² (quatro mil cento e cinquenta
e cinco inteiros e noventa e seis centésimos metro quadrado) da área do hipermercado Extra.
O quadro abaixo resume as alterações nos números de lojas e áreas previstas no Projeto de Expansão:

Centro Empresarial
Vagas de estacionamento
Total

5.586 m²
2.225 vagas
280 lojas
62.708,85 m²

Quadro de Áreas - Resumo
Expansão
108 lojas
5.946,37 m²
2 lojas
981,39 m²
3 lojas
6.759,05 m²
4 lojas
1.135,70 m²
675 vagas
117 lojas
14.822,51 m²

Extra Hipermercado

13.788,26 m²

(4.155,96 m²)

Satélites
Mega-lojas
Âncoras
Praça de Restaurantes

Existente
267 lojas
25.460,54 m²
7 lojas
4.088,62 m²
6 lojas
27.573,69 m²
0

Total
375 lojas
31.406,91 m²
9 lojas
5.070,01 m²
9 lojas
34.332,74 m²
4 lojas
1.135,70 m²
5.586 m²
2.900 vagas
397 lojas
77.531,36 m²
9.632,30 m²

Conforme estudo da Lumine, os desenhos abaixo ilustram e detalham o projeto da expansão e a posição de cada
tipo de loja após a inauguração da expansão:
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14.

RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS COM O FUNDO E COM A OFERTA
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RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS COM O FUNDO E COM A OFERTA

Informações sobre as Partes
O Coordenador Líder e Administrador
O Coordenador Líder é a Rio Bravo, que também atua como Administrador do Fundo. Para informações sobre a Rio
Bravo, ver Seção “Perfil do Administrador” deste Prospecto.
Escriturador
A escrituração das cotas do Fundo é realizada pelo Itaú Corretora de Valores S.A.
Relacionamento entre as Partes
Relacionamento do Escriturador com o Administrador/Coordenador Líder
Atualmente, o Escriturador presta serviços de escrituração, custódia e controladoria para diversos fundos
administrados pelo Administrador e empresas de seu grupo econômico, bem como para o mesmo diretamente.

120
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

121
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

15.

ANEXOS
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ANEXO I
DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400

125
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

126
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

ANEXO III
FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO PERFIL DE RISCO AO INVESTIMENTO EM COTAS
DO FUNDO - FORMULÁRIO DE SUITABILITY
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FORMULÁRIO DE SUITABILITY

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING (“Fundo”) – 8ª Emissão de Cotas
Nome do Investidor:
Idade:
RG:
CPF:
Nacionalidade:
Formulário de Suitability

1) A primeira aplicação em um fundo de investimento imobiliário (“FII”) foi realizada há
quanto tempo?
a) Nunca fez
b) 1 ano ou menos
c) 3 anos ou menos
d) mais de 5 anos

2) Tem ciência de que as cotas de FII (fundos fechados) não podem ser resgatadas a não ser
quando do término do prazo de duração do FII ou de sua liquidação?
a) Sim
b) Não

3) Qual o percentual deste investimento em relação a todos os investimentos?
___ %

4) A primeira aplicação em um fundo de ações ou multimercado foi realizada há quanto
tempo?
a) Nunca fez
b) 1 ano ou menos
c) 3 anos ou menos
d) mais de 5 anos
128
FL - 199271v1 - 110418 - Prospecto FII Grand Plaza

5) Qual tempo está mais próximo do horizonte de investimento deste portfólio? O horizonte
de investimento consiste no tempo que é necessário para obter um melhor retorno e
determina o período que o cliente terá de esperar para que o portfólio fique investido antes
que o principal seja inteiramente resgatado.
a) 1 ano
b) 3 anos
c) 5 anos
d) mais de 5 anos

6) Com qual probabilidade um evento inusitado, como um casamento, venha a modificar o
horizonte de investimento para um período igual ou inferior a seis meses?
a) menor que 10%
b) maior que 10% e menor que 30%
c) maior que 30% e menor que 50%
d) maior que 50%

7) Enumere as preferências do cliente para os seguintes atributos associando um número de
“um” a “cinco” sendo “um” o mais importante.
a) Preservação do Capital [___]
b) Crescimento [___]
c) Baixa volatilidade [___]
d) Fluxo de caixa corrente [___]
e) Crescimento agressivo [___]
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ANEXO IV
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2008, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE E DO RELATÓRIO
DE ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO V
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2009, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE E DO RELATÓRIO
DE ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO VI
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2010, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE E DO RELATÓRIO
DE ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO VII
REGULAMENTO
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