MAC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/MF nº 30.579.348/0001-46

PERFIL DO FUNDO (14/09/2018)

Código de
Negociação

Local de
Atendimento aos
Cotistas

DMAC11

BRDMACCTF003

Avenida das Américas,
3434, bloco 07, sala 201,

Jornal para

Barra Tijuca, Rio de

publicações legais

N/A

Janeiro - RJ

Data da
Constituição do

Código ISIN

Patrimônio Inicial
17/05/2018

(R$)

R$ 156.108.000,00

Fundo

Quantidade de

Valor inicial da cota

cotas inicialmente 156.108

(R$)

R$ 1.000,00

Código CVM

0318034

emitidas

Data do registro
na CVM

27/07/2018

1.1.1.1.1 Administrador

1.1.1.1.2 Diretor Responsável

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A.
CNPJ: 36.113.876/0001-91
Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 07,
sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22640-102
E-mail: ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
Telefone: (21) 3514-0000
Fax: (21) 3514-0099

JOSÉ ALEXANDRE COSTA DE FREITAS
Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 07, sala
201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ CEP:
22640-102
E-mail: alexandre.freitas@oliveiratrust.com.br
Telefone: (21) 3514-0000
Fax: (21) 3514-0099
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1.1.1.1.3 Características do Fundo
O “MAC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO” é um fundo investimento
imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado
de duração, regido pela Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, pela Instrução CVM nº
472, de 31 de outubro de 2008, pelo seu regulamento vigente (“Regulamento”) e pelas
disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis (“Fundo”).
O patrimônio do Fundo é formado por uma classe única de cotas, cujas características
e direitos, bem como condições de emissão, distribuição, subscrição, integralização,
remuneração, amortização e resgate encontram-se descritos nos Capítulos XI, XII e
XIII do Regulamento, bem como nos respectivos suplementos.
O Fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, conforme definidos
no artigo 9º-B da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme
alterada. Sem prejuízo, no âmbito de toda e qualquer oferta pública com esforços
restritos de colocação realizada nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro
de 2009, as cotas somente poderão ser distribuídas a investidores profissionais,
conforme definidos no artigo 9º-A da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de
2013, conforme alterada.
A primeira aplicação a ser realizada por cada investidor no Fundo, por meio da
subscrição de cotas no mercado primário, deverá ser equivalente ao montante de, no
mínimo, R$ 10.000,00 (dez mil reais).
1.1.1.1.4 Objetivo e Política de Investimento do Fundo
O objetivo do Fundo é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas, conforme
a política de investimento definida no Regulamento (“Política de Investimento”), por
meio da realização de investimentos em empreendimentos imobiliários residenciais,
especificamente nos Empreendimentos listados no Anexo IV do Regulamento, através
da aquisição de ações de emissão das Companhias Investidas (conforme definidas no
Regulamento), que serão as únicas sócias das SPE (conforme listadas no Anexo IV
do Regulamento) que deterão os Empreendimentos, com a finalidade de rentabilizar
os investimentos efetuados pelos cotistas mediante (a) o aumento do valor patrimonial
das cotas advindo da valorização dos ativos do Fundo; e (b) a posterior alienação, à
vista ou a prazo, das unidades autônomas dos Empreendimentos integrantes da
carteira, observados os limites estabelecidos no regulamento, na lei e na
regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
Para esse fim, o Fundo deverá investir predominantemente em Ativos Imobiliários
(conforme definido no Regulamento), sendo permitido que parcela do patrimônio
líquido seja aplicada em Ativos Financeiros (conforme definido no Regulamento),
desde que referidos recursos estejam diretamente vinculados à Reserva de Caixa
(conforme definido no Regulamento).
O Fundo poderá adquirir Ativos Imobiliários e Ativos Financeiros de emissão de um
único emissor, sendo que, exceto pelos limites de concentração e/ou diversificação
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previstos na regulamentação da CVM para aplicação em Ativos Financeiros, não
existirão quaisquer outros critérios de concentração e/ou diversificação para os
investimentos do Fundo a serem observados pelo gestor por força do Regulamento,
enquanto o Fundo adotar como política de investimento a aplicação de recursos de
forma preponderante em Ativos Imobiliários. Assim, a política de investimentos do
Fundo implica em risco de concentração dos investimentos do Fundo e em risco de
pouca liquidez para o Fundo, o que poderá, eventualmente, acarretar em perdas
patrimoniais ao Fundo e aos cotistas, tendo em vista, principalmente, que os resultados
do Fundo poderão depender integralmente da performance das Companhias
Investidas e, consequentemente, dos resultados das SPE com relação à venda das
unidades autônomas dos Empreendimentos.
Não obstante os cuidados a serem empregados pelo Fundo na implantação da política
de investimentos descrita no Regulamento, os investimentos do Fundo, por sua própria
natureza, estarão sempre sujeitos, inclusive, mas não se limitando, a variações de
mercado, riscos de crédito de modo geral, riscos inerentes ao setor imobiliário e de
construção civil, bem como riscos relacionados aos emitentes dos Ativos Imobiliários
e/ou Ativos Financeiros integrantes da carteira, conforme aplicável.
1.1.1.1.5 Da Política de Distribuição de Resultados
Caberá à assembleia geral de cotistas a ser realizada anualmente em até 120 (cento
e vinte) dias após o término do exercício social, deliberar sobre o tratamento a ser dado
aos resultados apurados no exercício social findo.
Não obstante o acima disposto, o Fundo deverá distribuir aos cotistas, no mínimo, 95%
(noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa,
com base em balanço ou balancete semestral, encerrado, na forma da legislação
aplicável, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, nos termos do artigo 10,
parágrafo único, da Lei nº Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993.
Os lucros apurados na forma acima deverão ser pagos até o dia 15 (quinze) do mês
subsequente ao período de apuração. Somente farão jus ao recebimento de lucros os
cotistas que estiverem inscritos no registro de cotistas ou registrados na conta de
depósito como cotistas até o último dia do período de apuração dos lucros.
Entende-se por lucros auferidos pelo Fundo, apurados segundo o regime de caixa o
produto decorrente do recebimento dos lucros devidamente auferidos pelos Ativos
Imobiliários, bem como os eventuais rendimentos oriundos de aplicações em Ativos
Financeiros, excluídos os custos relacionados, as despesas ordinárias, as despesas
extraordinárias, despesas relacionadas a realização dos Ativos Imobiliários, a Reserva
de Caixa e as demais despesas previstas no Regulamento para a manutenção do
Fundo, em conformidade com a regulamentação em vigor.
Os pagamentos de distribuição de resultados do Fundo aos cotistas serão realizados
em moeda corrente nacional, por meio de ordem de pagamento, crédito em conta
corrente, documento de ordem de crédito, ou outro mecanismo de transferência de
recursos autorizado pelo Banco Central do Brasil.
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