INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DO
KINEA FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição devidamente
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a exercer a atividade de administração de carteira de
valores mobiliários por meio do Ato Declaratório CVM nº 2.528, de 29 de julho de 1993, publicado no Diário
Oficial da União de 29 de julho de 1993, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.418.140/0001-31, na qualidade de
instituição administradora (“Administrador”), resolve:
(a)

constituir um fundo de investimento imobiliário, sob a forma de condomínio fechado, nos termos da
Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, da Lei nº 8.668, de 25 de
junho de 1993, conforme alterada, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis;

(b)

determinar que o Fundo de Investimento Imobiliário será denominado KINEA FUNDO DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (“Fundo”);

(c)

assumir as funções de administração do Fundo;

(d)

determinar que a gestão da carteira do Fundo será realizada pela KINEA INVESTIMENTOS LTDA.,
sociedade empresária limitada, com sede Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Minas
de Prata, nº 30, 4º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.604.187/0001-44, habilitada para a
administração de carteiras de fundos de investimento conforme Ato Declaratório CVM nº 9.518, de 19
de setembro de 2007;
(e) determinar que a prestação dos serviços de auditoria do Fundo será realizada pela
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES;

(f)

determinar que a prestação dos serviços de custódia dos ativos e dos ativos de liquidez integrantes da
carteira do Fundo será realizada pelo 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, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04, devidamente habilitada e autorizada pela CVM para essa
atividade conforme Ato Declaratório CVM nº 1.524/90;

(g)

determinar que o responsável pelo serviço de escrituração das cotas emitidas pelo Fundo será a ITAÚ
CORRETORA DE VALORES S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar (parte), inscrita no CNPJ/MF sob o nº
61.194.353/0001-64;

(h)

determinar que a instituição intermediária líder responsável pela distribuição das cotas do Fundo será o
ITAÚ UNIBANCO S.A., acima qualificado, sendo admitido a este subcontratar entidades pertencentes

ao mesmo conglomerado financeiro do Administrador, habilitados para prestar tais serviços de
distribuição de Cotas;
(i)

determinar que o diretor do Administrador responsável pela administração do Fundo, designado para
responder, nos termos da lei, pela administração, supervisão e acompanhamento do Fundo, bem como
pela prestação de informações a ele relativas, é o Sr. Fernando Mattar Beyruti, brasileiro, casado,
administrador, portador da cédula de identidade nº 27.965.661-0, inscrito no CPF/MF sob o nº
288.351.088-10;

(j)

aprovar o inteiro teor do regulamento do Fundo, o qual segue anexo ao presente instrumento
(“Regulamento”); e

(k)

aprovar a primeira emissão de cotas do Fundo, nos termos dos itens 8.2. e 8.3. do Regulamento.

São Paulo, 16 de março de 2018.
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

