FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – HABITAT I
CNPJ/MF n.º 26.846.202/0001-42

PERFIL DO FUNDO (10/07/2018)
Código de
Negociação

Local de
Atendimento aos
Cotistas

Data da
Constituição do
Fundo

HBTT11B

Avenida
Brigadeiro Faria
lima, 2.277,
conjunto 202,
2º andar,
Jardim Paulista
– 01452-000

02/12/2016

Código ISIN

Jornal para
publicações legais

Patrimônio Inicial
(R$)

BRHBTTCTF001
A publicação de
quaisquer
informações do
Fundo em jornais
quando realizada
será feita em jornal
de grande
circulação.

R$200.000.000,00

Quantidade de
cotas inicialmente 200.000
emitidas

Valor inicial da cota
R$1.000,00
(R$)

Data do registro
na CVM

Código CVM

26/10/2017

0317006

Administrador

Diretor Responsável

Vortx Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda.

Edilberto Pereira

Avenida Brigadeiro Faria lima, 2.277,
conjunto 202, 2º andar, Jardim
Paulista – 01452-000

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 2º andar,
conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP
01452-000

juridicofundos@vortx.com.br
operacoessp@vortx.com.br

ep@vortx.com.br

Telefona/ fax: (11) 3030-7177

Telefone/Fax: (11) 3030-7177

Características do Fundo
Constituído sob a forma de condomínio fechado, com Prazo de Duração de 10 (dez) anos,
é regido pelo presente regulamento (“Regulamento”), pela Instrução CVM nº 472, pela Lei
nº 8.668/93 e pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.
Público Alvo. O FUNDO é destinado aos investidores em geral, sejam eles pessoas físicas,
pessoas jurídicas, fundos de investimento, ou quaisquer outros veículos de investimento,
domiciliados ou com sede, conforme o caso, no Brasil ou no exterior, que invistam no País

por meio da Resolução CMN nº 4.373, respeitadas eventuais vedações previstas na
regulamentação em vigor.
Prazo de Duração. O Fundo terá Prazo de Duração de 10 (dez) anos, sendo os 02 (dois)
primeiros anos o Período de Investimento do Fundo, no qual ocorrerão as chamadas de
capital das Cotas subscritas da 1ª Emissão, e o 08 (oito) anos remanescentes o Período de
Desinvestimento com a amortização mensal das Cotas, sendo possível a prorrogação do
prazo do Fundo por mais 02 (dois) anos, mediante assembleia de Cotistas a ser realizada
no último semestre do prazo de duração do Fundo.
Objetivo e Política de Investimento do Fundo
Objetivo: O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade
de suas Cotas, conforme a Política de Investimento definida no Capítulo IV abaixo,
preponderantemente, por meio de investimentos: (i) nos Ativos Financeiros Imobiliários,
e/ou (ii) em Ativos de Renda Fixa, visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos
Cotistas mediante (a) o pagamento de remuneração advinda da exploração dos Ativos
Financeiros Imobiliários do Fundo, e/ou (b) o aumento do valor patrimonial das Cotas
advindo da valorização dos ativos do Fundo, observado os termos e condições da legislação
e regulamentação vigentes.
Política de Investimentos: O Fundo deverá investir os seus recursos, deduzidos as
despesas do Fundo previstos neste Regulamento, em Ativos Financeiros Imobiliários,
essencialmente CRI emitidos por securitizadora devidamente autorizadas pela CVM e em
total conformidade com a legislação e regulamentação vigentes, e deverão contar com o
regime fiduciário, observado os Critérios de Elegibilidade abaixo.
Os CRI, que venham a ser adquiridos pelo Fundo, deverão ser objeto de prévia avaliação
pelo Administrador, pelo Consultor Imobiliário ou por terceiro independente, observado os
requisitos constantes do Anexo 12 da Instrução CVM 472.
Respeitada a aplicação preponderante nos Ativo Financeiros Imobiliários, o Fundo poderá
manter parcela do seu patrimônio aplicada em Ativos de Renda Fixa.
Sem prejuízo da Política de Investimento do Fundo prevista no item 4.1. acima, poderão
eventualmente compor a carteira de investimento do Fundo imóveis e direitos reais em
geral sobre imóveis (em qualquer localidade dentro do território nacional), participações
societárias de sociedades imobiliárias e/ou em outros ativos financeiros, títulos e valores
mobiliários que não os Ativo Financeiros Imobiliários e/ou Ativos de Renda Fixa, nas
hipóteses de: (a) execução ou excussão de garantias relativas aos Ativo Financeiros
Imobiliários de titularidade do Fundo e/ou (b) renegociação de dívidas decorrentes dos Ativo
Financeiros Imobiliários de titularidade do Fundo.
Da Política de Distribuição de Resultados
Distribuição de resultados. A Assembleia Geral de Cotistas a ser realizada anualmente, em
até 120 (cento e vinte) dias após o término do exercício social, deliberará sobre o
tratamento a ser dado aos resultados líquidos auferidos no respectivo exercício social,
apurados em conformidade com o disposto na Instrução CVM nº 516.
O Fundo deverá distribuir a seus Cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos
lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, consubstanciado em balanço ou
balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Os
rendimentos do Fundo (já descontados das despesas ordinárias do Fundo) serão
distribuídos mensalmente, a título de antecipação, até o 10º (décimo) Dia Útil de cada mês,
aos Cotistas que estiverem registrados como tal no fechamento do último Dia Útil do mês
imediatamente anterior ao do respectivo pagamento.

Farão jus aos rendimentos de que trata o parágrafo anterior os titulares de Cotas do Fundo
no fechamento do último dia de cada mês, de acordo com as contas de depósito mantidas
pelo Escriturador das Cotas do Fundo.
Para arcar com as despesas extraordinárias do Fundo, o Gestor poderá formar uma reserva
de contingência (“Reserva de Contingência”), para pagamento de despesas extraordinárias,
por meio da retenção de até 5% (cinco por cento) dos lucros auferidos pelo Fundo, apurados
segundo regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30
de junho e 31 de dezembro de cada ano, sendo certo que a Reserva de Contingência
poderá ter o valor máximo equivalente a 5% (cinco por cento) do Patrimônio Líquido do
Fundo.
Administrador poderá, ainda, realizar chamadas de capital aos Cotistas em qualquer
hipótese na qual o Fundo passe a ter o seu Patrimônio Líquido negativo, incluindo, mas não
se limitando a, eventualidade de todos os imóveis integrantes do patrimônio do Fundo se
tornarem vagos, na qual o Fundo terá que arcar com as despesas necessárias ao
cumprimento de obrigações ou investimentos indispensáveis à proteção, manutenção ou
reforma dos imóveis integrantes da carteira do Fundo e do patrimônio do Fundo. As novas
chamadas de capital previstas neste Parágrafo não serão caracterizadas como novas
emissões de Cotas para fins do disposto neste Regulamento.
Sistema de registro contábil. O Fundo manterá sistema de registro contábil,
permanentemente atualizado, de forma a demonstrar aos Cotistas as parcelas distribuídas
a título de pagamento de resultados.

