INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – VBI LOGÍSTICO
Pelo presente instrumento particular, BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS
S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, sociedade
devidamente

autorizada

pela

Comissão

de

Valores

Mobiliários

(“CVM”)

a

administrar carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato
Declaratório CVM nº 8.695, de 20 de março de 2006, com sede na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), CEP 22.250-040,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
("CNPJ/MF") sob o nº 59.281.253/0001-23, neste ato representada na forma do
seu

estatuto

social,

por

seus

representantes

legais

infra-assinados

(“Administradora”), na qualidade de instituição administradora do FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – VBI LOGÍSTICO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
30.629.603/0001-18 (“Fundo”), RESOLVE:
1.

Considerando que até a presente data o Fundo não possui patrimônio e não

iniciou suas atividades, aprovar um novo regulamento do Fundo, cujo inteiro teor
segue anexo ao presente instrumento (“Regulamento”), que passa a vigorar a
partir da presente data, em substituição ao regulamento até então vigente.
2.

Aprovar as alterações das características da primeira emissão de Cotas do

Fundo inicialmente aprovadas no Instrumento Particular de Constituição do Fundo
de Investimento Imobiliário – VBI Logístico, datado de 30 de maio de 2018,
conforme disposto no Anexo I ao Regulamento, a qual será distribuída por meio de
oferta pública em regime de melhores esforços de colocação, nos termos da
Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
("Instrução CVM 400/03"), e da Instrução CVM 472/08, a ser submetida a
registro perante a CVM. A oferta compreenderá a emissão de até 3.020.000 (três
milhões e vinte mil) de Cotas, em classe e série únicas, da sua primeira emissão,
nominativas e escriturais (“Cotas”), todas com valor unitário de R$ 100,00 (cem
reais), na data da primeira integralização das Cotas, perfazendo o montante de até
R$ 302.000.000,00 (trezentos e dois milhões de reais) (“Oferta”).
2.1.

O montante da Oferta não poderá ser aumentado em função do exercício da

opção de emissão de Cotas adicionais e/ou de Cotas suplementares, nos termos do
parágrafo 2º do artigo 14 e do artigo 24, respectivamente, da Instrução CVM
400/03.
2.2.

Será admitida a distribuição parcial das Cotas no âmbito da primeira

emissão do Fundo, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400/03, sendo
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o montante mínimo de colocação no âmbito da primeira emissão equivalente a
2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) de Cotas, totalizando um montante de
R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais). Caso atingido tal
montante e encerrada a Oferta, as Cotas remanescentes da emissão deverão ser
canceladas pela Administradora. Findo o prazo de subscrição, caso o montante
acima não seja colocado no âmbito da Oferta, esta será cancelada pela
Administradora, sendo o Fundo liquidado.
Sendo assim, assina o presente instrumento em 2 (duas) vias, cada qual com o
mesmo teor e para um único propósito e efeito, na presença das duas testemunhas
abaixo assinadas.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 2018.

____________________________________________________________
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS
(administradora do Fundo de Investimento Imobiliário – VBI Logístico)
Testemunhas:

1.

2.
Nome:

Nome:

CPF:

CPF:
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ANEXO I AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO
REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – VBI
LOGÍSTICO
REGULAMENTO DO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – VBI LOGÍSTICO
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