INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERCEIRA ALTERAÇÃO DO
REGULAMENTO DO ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA – FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo,
nº 501 – 5º andar parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23, neste ato
representada por seus procuradores abaixo, na qualidade de instituição administradora
do ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.737.771/0001-85 (“Fundo”), em
decorrência da necessidade de atendimento de exigências da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), pelo presente instrumento, RESOLVE, com fundamento no art.
16 da Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, e no art. 47, inciso I, da
Instrução da CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, alterar os dispositivos do
regulamento do Fundo, conforme abaixo, bem como apresentar a versão consolidada do
regulamento do Fundo, constante no Anexo I.
1ª – DA EMISSÃO DE COTAS PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDO. o art. 12
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12 - A ADMINISTRADORA, com vistas à constituição do FUNDO, emitirá
para oferta pública, a quantidade de até 1.600.000 (um milhão e seiscentas mil)
Cotas, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada, atingindo o volume de até R$
160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), sem prejuízo de eventual
lote suplementar e quantidade adicional, podendo a captação inicial ser
encerrada com a subscrição mínima de 985.000 (novecentas e oitenta e cinco
mil) Cotas, totalizando o volume mínimo de R$ 98.500.000,00 (noventa e oito
milhões e quinhentos mil reais).”
Em decorrência das alterações acima, fica consolidado o regulamento do Fundo, com
efeitos retroativos a 06 de novembro de 2017, que passa a vigorar a partir da data de
protocolo na CVM, nos termos do art. 17 da Instrução CVM nº 472/2008, com a
redação constante do Anexo I.
CERTIFICAMOS SER A PRESENTE CÓPIA FIEL
DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.
São Paulo, 09 de janeiro de 2018.
_______________________________________________
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Administrador

