INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIA TOWERS CORPORATE
BUILDINGS
CNPJ/MF nº 28.364.547/0001-95
INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
com sede na Rua Ramos Batista, 152, 1° andar, na cidade e estado São Paulo,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.489.568/0001-95, devidamente autorizada pela
Comissão de Valores Mobiliários (a “CVM”) à prestação dos serviços de administração
de carteira de títulos e valores mobiliários através do Ato Declaratório nº 13.646,
expedido em 5 de maio de 2014, estando neste ato devidamente representada por
seus representantes legais abaixo assinados (a “Administradora”), na qualidade da
Administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIA TOWERS
CORPORATE BUILDINGS, inscrito no CNPJ/MF nº 28.364.547/0001-95 (“Fundo”),
RESOLVE, por meio do presente instrumento particular:
1.

Alterar o regulamento do Fundo (“Regulamento”);

2.
Alterar a Primeira Emissão de Cotas do Fundo, que será objeto de oferta
pública de distribuição nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de
2003, e composta por até 37.000 (trinta e sete mil) Cotas com valor unitário de
R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando um montante de até R$ 37.000.000,00 (trinta e
sete milhões de reais) na data de emissão, não havendo a opção de emissão de lote
adicional ou de lote suplementar;
3.
Em face do disposto no item acima, consolidar o Regulamento, que passa a
vigorar, a partir desta data, conforme a redação do anexo a este instrumento, que
dele faz para todos os fins e efeitos de direito;
4.
Submeter nova versão do Regulamento consolidado a registro em Cartório de
Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo - SP, a qual deverá ser
enviada à CVM, nos termos da regulamentação em vigor.
Nada mais havendo a tratar, o presente instrumento foi assinado em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, para um só efeito, e será levado a registro no cartório de
títulos e documentos.

São Paulo, 11 de setembro de 2017.

______________________________________________
INTRADER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
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