
 

 

 

ATO DE DELIBERAÇÃO DE PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO FUNDO WARREN SHELTER 51 

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO 

EXTERIOR 

 

WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA., com sede na Cidade 

de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Osvaldo Aranha, nº 720, sala 201, CEP 90.035-

191, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) 

sob o nº 92.875.780/0001-31, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a 

exercer a atividade profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, com o Ato 

Declaratório 9.310 expedido em 10 de maio de 2007 (“ADMINISTRADOR”) na qualidade de 

administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO WARREN LOOP - FII, fundo 

de investimento imobiliário, RESOLVE, por meio do presente Ato de Deliberação , nos termos da 

regulamentação aplicável e do regulamento do Fundo (“Regulamento”), o quanto segue: 

  

I. Aprovar e consolidar o Regulamento do FUNDO, substancialmente no teor e forma do documento 

constante do Anexo do presente instrumento; 

 

II. Alterar o fundo de investimento constituído nos termos da Instrução CVM nº 555 de 17 de 

dezembro de 2014 (“Instrução CVM 555”), inscrito no CNPJ/ME sob nº 43.440.579/0001-16, 

denominado WARREN SHELTER 51 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO 

PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, conforme ato de deliberação de constituição do 

fundo, datado de 30 de Agosto de 2021 (“Primeiro Ato de Deliberação do Fundo”), para 

constituir, nos termos da Instrução CVM nº 472 de 31 de outubro de 2008 (“Instrução CVM 472”) 

o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO WARREN LOOP - FII (“FUNDO”);  

 

III. Resolve a presente alteração por ato deliberativo por tratar-se de fundo não operacional;  

 

IV. Aceitar desempenhar as funções de ADMINISTRADOR do FUNDO, na forma do Regulamento 

neste ato promulgado, designando como Diretor da Administração o Sr. Tito Capitani Gusmão, 

brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF sob o nº 812.622.300-

63, portador do RG n° 5072589087, expedido pelo SJS/RS, residente e domiciliado na Rua Henrique 

Dias, nº 40, apto 301, Bom Fim, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90035-191-022; e 

devidamente registrado junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para tal atividade, 

conforme Ato Declaratório nº 14.765, de 28 de dezembro de 2015, para responder cível e 

criminalmente pela supervisão e acompanhamento do FUNDO, bem como pela prestação de 

informações relativas ao FUNDO. 



 

 

 

V. Aprovar a 1ª (primeira) emissão de Cotas do FUNDO, em série única, as quais serão objeto de 

oferta pública de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 

n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400” e “Oferta 

Pública”, respectivamente), com as seguintes características principais: 

 

(a) Número da Emissão: É a primeira emissão de Cotas do FUNDO (“Primeira Emissão”). 

 

(b) Data e Deliberação da Primeira Emissão: a data da primeira integralização de Cotas 

do Fundo. 

 

(c) Quantidade de Cotas da Primeira Emissão: 1.000.000 (um milhão). 

 

(d) Montante Total da Primeira Emissão: R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), sem 

considerar a Taxa de Distribuição Primária. 

 

(e) Classe(s) de Cotas: Classe única. 

 

(f) Quantidade de Séries: Série única. 

 

(g) Preço de Subscrição das Cotas da Primeira Emissão: R$ 100,00 (cem reais). 

 

(h) Taxa de Distribuição Primária: Conforme aplicável, a taxa de distribuição primária 

incidente sobre as Cotas objeto da Oferta, que deverá ser arcada pelos investidores 

interessados em adquirir as Cotas objeto da Oferta, a ser fixado a cada emissão de Cotas 

do Fundo, de forma a arcar com os custos de distribuição, entre outros, (a) comissão de 

coordenação, (b) comissão de distribuição, (c) honorários de advogados externos 

contratados para atuação no âmbito da oferta, (d) taxa de registro da oferta de Cotas na 

CVM, (e) taxa de registro e distribuição das Cotas na B3, (f) custos com a publicação de 

anúncios e avisos no âmbito das Ofertas das Cotas. Para esta emissão a referida taxa é 

de R$3,87 (três reais e oitenta e sete centavos) por Cota efetivamente integralizada. 

 

(i) Preço Efetivo por das Cotas da primeira Emissão: 103,87 (cento e três reais e oitenta 

e sete centavos). 

 

(j) Montante Total da Primeira Emissão, incluindo-se a Taxa de Distribuição 

Primária: R$ 103.870.000,00 (cento e três milhões, oitocentos e setenta mil reais). 



 

 

 

(k) Taxa de Ingresso e/ou Saída: Não haverá cobrança de taxa de ingresso ou de saída 

pelo Fundo. No entanto, poderá ser cobrada Taxa de Distribuição Primária, quando de 

uma nova emissão de Cotas. 

 

(l) Distribuição Parcial e Montante Mínimo da Oferta: Será admitida a distribuição 

parcial das Cotas, respeitado o montante mínimo de 200.000 (duzentas mil) Cotas, 

correspondentes a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), na Data de Liquidação, sem 

considerar a Taxa de Distribuição Primária para a manutenção da Oferta Pública 

(“Montante Mínimo da Oferta”). As Cotas que não forem efetivamente subscritas e 

integralizadas durante o Período de Colocação (conforme abaixo definido) deverão ser 

canceladas. 

 

(m) Montante Mínimo por Investidor: Não será exigido montante mínimo por investidor. 

 

(n) Destinação dos Recursos da Primeira Emissão: Os recursos a serem captados no 

âmbito da Oferta serão destinados à aquisição dos Ativos Imobiliários, sendo que as 

disponibilidades financeiras do Fundo que, temporariamente, não estejam aplicadas em 

Ativos Imobiliários, nos termos do Regulamento, serão aplicadas nos Ativos de Liquidez, 

assim definidos no Regulamento do Fundo, devendo ser observada a Política de 

Investimento. 

 

(o) Número de Séries da Primeira Emissão: A Primeira Emissão será realizada em série 

única. 

 

(p) Forma de Distribuição da Primeira Emissão: Oferta Pública nos termos da Instrução 

CVM 400, da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada 

(“Instrução CVM 472”) e das demais disposições legais, regulamentares e 

autorregulatórias aplicáveis. 

 

(q) Procedimento para Subscrição e Integralização das Cotas da Primeira Emissão: 

A integralização das Cotas deverá ser realizada em moeda corrente nacional, na forma 

indicada no respectivo Boletim de Subscrição. Cada um dos investidores deverá efetuar o 

pagamento à vista ao Coordenador Líder, à Instituição Participante junto à qual firmou 

seu Pedido de Reserva e/ou Boletim de Subscrição, conforme o caso, até às 12:00 horas 

da Data de Liquidação da Oferta. A integralização das cotas poderá ser realizada também 

por meio de ativos financeiros, desde que observada a legislação, obrigações fiscais e a 



 

 

regulamentação em vigor para tal finalidade e, ainda, observados os critérios previstos 

neste Regulamento, bem como as disposições de cada Boletim de Subscrição e/ou Pedido 

de Reserva e Compromisso de Investimento, informando aos respectivos investidores e 

Cotistas, no mesmo ato, acerca dos prazos estabelecidos para a realização dos aportes. 

 

(r)  Tipo de Distribuição: Primária. 

 

(s) Público-alvo da Oferta da Primeira Emissão: fundos de investimento, entidades 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), condomínios destinados 

à aplicação em carteira de valores mobiliários registrados na Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”) e/ou na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), seguradoras, entidades 

abertas e fechadas de previdência complementar e de capitalização, em qualquer caso, 

residentes, domiciliados ou com sede no Brasil (“Investidores Institucionais”); e (ii) 

pessoas físicas e jurídicas, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil e/ou no exterior, 

que não sejam consideradas Investidores Institucionais (“Investidores Não 

Institucionais” e, em conjunto com os Investidores Institucionais, “Cotistas”) 

respeitadas eventuais vedações previstas na regulamentação em vigor.  

§2º As aquisições, alienações e demais formas de investimento dos Ativos Imobiliários pelo 

FUNDO deverão obedecer à política de investimento do FUNDO e às demais condições 

estabelecidas neste Regulamento e na legislação aplicável.  

   

(t) Direitos das Cotas: As cotas atribuirão aos seus titulares os direitos previstos no 

Regulamento do Fundo. 

 

(u) Período de Colocação: Até 6 (seis) meses contados da data de divulgação do Anúncio 

de Início ou até a data de divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta para a CVM 

por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede 

mundial de computadores, o que vier a ocorrer primeiro. 

 

(v) Regime de Distribuição: As Cotas serão distribuídas pelo Coordenador Líder em regime 

de melhores esforços de colocação.   

 

(w) Colocação: A Oferta Pública será conduzida pelo Administrador, acima qualificado, na 

qualidade de instituição intermediária líder da Oferta (“Coordenador Líder”), podendo 

contar com a participação de outras instituições integrantes do sistema de distribuição de 

valores mobiliário. 



 

 

 

(x) Demais Termos e Condições: Os demais termos e condições da Primeira Emissão de 

Cotas e da Oferta Pública serão descritos nos respectivos documentos da Oferta Pública. 

 

III. Submeter à aprovação da CVM a presente deliberação de constituição do Fundo e os demais 

documentos exigidos pela regulamentação para a obtenção de aprovação da CVM relativa ao 

funcionamento do Fundo.  

 

Sendo assim, assina o presente instrumento em 01 (uma via).  

 

Porto Alegre/RS, 20 de setembro de 2021.  

 

 

 

 

WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA. 

CNPJ 92.875.780/0001-31 

  



 

 

ANEXO 

REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO WARREN LOOP - FII 
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