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veracidade, objectividade ou actualidade da informac;:ao prestada pela Entidade Gestora neste Regulamento

de Gestao, nem qualquer juizo sobre a qualidade dos valores que integram 0 patrimonio do Fundo.
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Capitulo I

INFORMA<;OESGERAIS SOBRE0 FUNDO, A SOCIEDADEGESTORA E OUTRAS ENTIDADES

Artigo 1° - Identificac;ao do Fundo

1. 0 Fundo de Investimento Imobiliario Fechado IMOSONAEDOIS,doravante designado por FUNDO,

foi autorizado pela Portaria n° 92/94, publicada na IISerie do Diarioda Republica de 14 de Junho

de 1994 e foi constituido como Fundo de Investimento Imobiliario Aberto por tempo

indeterminado em 13 de Julho de 1995.

2. Por deliberac;:aoda CMVMde 8 de Janeiro de 2004, 0 FUNDOfoi transformado em Fundo de

Investimento Imobiliario Fechado de subscric;:aoparticular. 0 FUNDOesta sujeito ao regime

previsto no n° 2 do artigo 48° do Regime Juridico dos Fundos de Investimento Imobiliario,

aprovado pelo Decreto-Lei n° 60/2002 de 20 de Marc;:ocom as alterac;:6es introduzidas pelo

Decreto-Lei n° 252/2003 de 17 de Outubro e pelo Decreto-Lei n° 13/2005 de 7 de Janeiro, por um

prazo inicial de 10 anos a contar dessa data.

Artigo 2° - Durac;aodo Fundo

1. 0 prazo inicial referido no ponto 2 do artigo anterior pode ser prorrogado por periodos nao

superiores a 10 anos, desde que haja deliberac;:aofavoravel da Assembleia de Participantes e seja

obtida a autorizac;:aoprevia da CMVM,nos termos definidos no presente Regulamento de Gestao e

no RegimeJuridico dos Fundosde Investimento Imobiliario.

2. Se 0 prazo do FUNDOfor prorrogado, nas condic;6es descritas no ponto anterior, os

participantes que se opuserem a prorrogac;:aoterao direito ao reembolso das Unidades de

Participac;ao que detiverem, desde que manifestem essa sua vontade por escrito a Sociedade

Gestora, no prazo que para 0 efeito tiver sido fixado na Assembleia de Participantes que

deliberou sobre a referida prorrogac;:ao.

Artigo 3° - Capital do Fundo

1. 0 capital do FUNDO,apos a sua transformac;aoem FundoFechadode subscric;:aoparticular,era

de EUR72.851.187,85 representado por 1.460.535 Unidades de Participac;:aoe detido por 2

participantes.

2. Apos0 aumento de capital do Fundo, aprovado por deliberac;:aoda Assembleia de Participantes

de 28 de Junho de 2005 e da autorizac;:ao da CMVMde 9 de Marc;:ode 2006, 0 capital do FUNDO,

passou a ser de EUR84.476.819,21, representado por 1.693.607 Unidades de Participac;:ao, em 22

de Marc;:ode 2006.

3.Apos0 aumento de capital do Fundo, apmvado por deliberac;:aoda Assembleia de Participantes

de 21 de Novembro de 2006 e da autorizac;:aoda CMVMde 25 de Janeiro de 2007, 0 capital do
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FUNDO, passou a ser de EUR 128.870.019,21 representado por 2.583.607 Unidades de

Participa<;:ao,em 6 de Fevereiro de 2007.

4. Em6 de Fevereiro de 2007, 0 capital do Fundoedetido por 1 participante.

5. 0 capital do FUNDOreferido anteriormente pode ser aumentado ou reduzido, desde que haja

delibera<;:ao favoravel da Assembleia de Participantes e obtida a autoriza<;:ao previa da CMVM,nos

termos definidos no presente Regulamento de Gestao e no Regime Juridico dos Fundos de

Investimento Imobiliario.

Artigo 4° - Ultima altera<;:aodo Regulamento de Gestao

A ultima altera<;:aodo Regulamento de Gestao do FUNDOfoi efectuada em 6 de Fevereiro de 2007.

Artigo 5° - Sociedade Gestora

1. 0 FUNDOe gerido e administrado pela SONAEGEST- Sociedade Gestora de Fundos de

Investimento, S.A., doravante designada por SOCIEDADEGESTORA,com sede no Lugar do Espido,

Via Norte, freguesia e concelho da Maia.

2. A SOCIEDADEGESTORAtem autoriza<;:ao de constitui<;:ao concedida pelo Banco de Portugal em

10 de Maio de 1994, tendo sido constituida no 1° Cartorio Notarial do Porto em 25 de Outubro de

1994. Encontra-se registada na CMVMcomo intermediario financeiro autorizadocom 0 numero

370, desde 5 de Janeiro de 1996.

3. A SOCIEDADEGESTORAe uma sociedade anonima, com um capital social de EUR800.000,00,

representado por 160.000 ac<;:6escom 0 valor nominal de EUR 5,00 cada, totalmente subscrito e

realizado.

4. Adata do presente Regulamentode Gestao, os membrosdos OrgaosSociaisda SOCIEDADE

GESTORAsaD os seguintes:

Assembleia Geral: Dra Luzia Leonor Borges Gomes Ferreira (presidente), Dra Alice da Assun<;:ao

Castanho Amado (Vice-Presidente)e DraJulia Maria Moreia da Silva Santos (Secretaria).

Conselho de Administracao: Eng. Angelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Pauperio (Presidente), Dr.

Augusto Rodrigues de Castro Ribeiro e Dr. Adriano Virgilio Guimaraes Ribeiro, todos

Administradores de empresas do Grupo Sonae.

Conselho Fiscal: Deloitte e Associados, SROC,SA, representada por Dr. Jorge Manuel Araujo de

Beja Neves (Presidente), Dr. Antonio Manuel Martins Amaral e Dr. Nuno Miguel dos Santos

Figueiredo (Vogaisefectivos) e Dr. Antonio MarquesDias (VogalSuplente).

5. 0 capital social da SOCIEDADEGESTORAedetido em partes iguais pela Sonae SGPS,SAe por

quatro sociedades participadas por esta: Sonae Industria SGPS,SA, Sierra Investments SGPS,SA,

ModeloSGPS,SAe IGI- Investimento ImobiliarioSA.

6. ASOCIEDADEGESTORAcompete, em geral, exercer a administra<;:ao, gestao e representa<;:ao do

FUNDO,exercendo todos os seus actos em nome e por conta dos participantes.
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7. A SOCIEDADEGESTORAactua por conta dos participantes e no exclusivo interesse destes, em

ordem a maximiza<;:aodo seu investimento, assumindo 0 compromisso de administrar ° FUNDO

com plena observancia das regras legais aplicaveis e agindo segundo criterios de elevada

diligencia e competencia profissional.

8.ASOCIEDADEGESTORA,para alemdo legalmentedisposto,competenomeadamente:

a) Adquirir e alienar quaisquer valores e exercer os direitos directa ou indirectamente

relacionados com os bens do FUNDO,de acordo com 0 disposto na Lei e com a polftica de

investimentos prevista no artigo 11° deste Regulamento;

b) Emitir as Unidades de Participa<;:ao, em liga<;:ao com 0 DEPOSITARIOe autorizar 0 seu

reembolso;

c) Determinar 0 valor das Unidadesde Participa<;:ao;

d) Seleccionar os valores que devem constituir 0 FUNDO,de acordo com a polftica de

investimentos prevista no artigo 11° deste Regulamento, e efectuar ou dar instru<;:6esao

DEPOSITARIOpara que este efectue as opera<;:6esadequadasaexecu<;:aodessa polltica;

e) Determinar 0 valor dos rendimentos a distribuir, nos termos do artigo 16° deste

Regulamento;

f) Manter em dia a escrita do FUNDOe actualizados todos os registos relativos as Unidades de

Participa<;:ao,nomeadamente os respeitantes ao seu valor, aos montantes a reembolsar e aos

rendimentos distribufdos;

g) Dar cumprimento aos deveres de informa<;:aoestabelecidos na Lei;

h) Controlar e supervisionar as actividades inerentes a gestao dos activos do FUNDO,

nomeadamente 0 desenvolvimento dos projectos objecto de promo<;:aoimobili<~rianas suas

respectivas fases.

9. Actualmente a SOCIEDADE GESTORA, para alem do presente FUNDO, administra, gere e

representa 0 Fundo de Investimento Imobiliario IMOSEDE- fundo fechado de subscri<;:aoparticular,

sujeito ao regime previsto no n° 2 do artigo 48° do RegimeJurfdico dos Fundos de Investimento

Imobiliario, cuja constitui<;:ao foi autorizada por delibera<;:ao da CMVMde 6 de Abril de 2006

(descrito no Mapa A, anexo ao presente Regulamento de Gestao).

Artigo6° - Entidadedepositaria

1. Asfun<;:6esde depositariosac exercidaspelo BancoComercialPortugues,S.A., com sede na

Pra<;:aD. Joao I, n° 28, no Porto, doravante designado por DEPOSITARIO,ou por qualquer outra

entidade autorizada por Lei, que para 0 efeito venha a ser escolhida pela SOCIEDADEGESTORA,

mediante autoriza<;:ao previa da CMVM.

2. Ao DEPOSITARIO,para alem do legalmente disposto, compete nomeadamente:

a) Receber em deposito ou inscrever em registo os valores mobiliarios do FUNDOconsoante

sejam titulados ou escriturais;
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b) Efectuar todas as compras e vendas dos valores mobiliarios do FUNDOde que a SOCIEDADE

GESTORA a incumba, as opera<;:6esde cobran<;:ade juros, dividendos e outros rendimentos par

eles produzidos, bem como as opera<;:6esdecorrentes do exercicio de outros direitos de

natureza patrimonial relativos aos mesmos valores;

c) Receber e satisfazer as pedidos de subscri<;:aoe de reembolso de Unidades de Participa<;:ao,

nas situa<;:6ese nas condic;:6esestipuladas no presente Regulamento de Gestao;

d) Processar a pagamento aos participantes da respectiva quota-parte nos rendimentos

distribuidosdo FUNDO;

e) Ter em dia a relac;:ao cronologica de todas as operac;:6es realizadas e estabelecer

periodicamente a inventario discriminado dos valores asua guarda;

f) Assumir, perante as participantes, uma func;:aode vigilancia, zelando pelo cumprimento da

Lei e deste Regulamento, especialmente no que se refere a politica de investimentose ao

calculo do valor patrimonial das Unidades de Participac;:ao.

3. A SOCIEDADEGESTORAe a DEPOSITARIOrespondemsolidariamenteperante as participantes

par todos as compromissos assumidos nos termas da Lei e do presente Regulamento, nao sendo

esta responsabilidadeafectada caso a SOCIEDADEGESTORAau a DEPOSITARIOoptem pelo recurso

a servic;:osde terceiras entidades.

Artigo 7° - Entidade colocadora

0 DEPOSITARIOsera, simultaneamente, entidade colocadora das Unidadesde Participac;:ao.

Artigo 8° - Peritos Avaliadores

Os imoveis do FUNDOdevem ser avaliados com uma periodicidade minima bienal, par, pelo

menos, dais peritos avaliadores independentes. Previamente aaquisic;:aoau alienac;:aode imoveis,

au ao desenvolvimento de projectos de construc;:aoe sempre que ocorram situac;:6essusceptiveis

de induzir alterac;:6es significativas no valor dos imoveis, tambem deverao ser realizadas

avaliac;:6esdos imoveis.

Os peritos avaliadores responsaveis pelas avaliac;:6esdos imoveis do FUNDOsao: Eng. Manuel

Afonsode Castro MachadoEspregueira, PHIMOAVALlA<;:AOII- Consultores de Avaliac;:ao,S.A., Eng.

Paulo Antonio Basta Silva Pimenta, Luso-Roux, S.A., J. Curvelo, Lda., Eng. Pedro Soucasaux

Valerio Fortuna de Carvalho e Eng. Daniel Jose Borges e Gomes Ferreira.

Artigo9° - Entidadessubcontratadas

A Sociedade Gestora subcontrata alguns servic;:osexternos, que considera necessarios e adequados

para a bom desempenho do FUNDO,as segblintes entidades: Modelo Continente Hipermercados,

SA(servic;:osde apoio nas areas contabilistica,administrativa, legal e fiscal) e SONAESGPS,SA

(servic;:osde auditoria interna). Estas entidades subcontratadas pela Sociedade gestora nao se
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enquadram nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 18° do RegimeJuridico dos Fundos

de Investimento Imobili<~rio.

Artigo 10° - Revisor Oficial de Contas

0 FUNDOeauditadopela sociedadeDeloittee Associados,SROC,SA,inscritana OROCcom 0 n° 43

e registada na CMVMcom 0 n° 231, representada pelo Dr. Jorge Manuel Araujo de Beja Neves.

Capitulo II

POLITICADE INVESTIMENTODO PATRIMONIODO FUNDOE POLITICADE RENDIMENTOS

Artigo 11° -Politica de Investimentos

1. 0 FUNDOeadministrado por conta dos participantes e no exclusivo interesse destes, em ordem

a maximizac;:aodo seu investimento.

2. Para a realizac;:aodos objectivos que se prop6e, a politica de investimentosdo FUNDOsera

orientada, dentro dos limites legais, para a constituic;:aoe gestao duma carteira de activos,

predominantemente imobiliarios, que permita assegurar 0 melhor equilibrio entre risco e

rentabilidade para os participantes - sendo certo que 0 valor da Unidade de Participac;:ao evolui

em func;:aodesses activos, pelo que pode aumentar ou diminuir.

3. 0 investimento em valores imobiliarios sera fundamentalmente orientado para um conjunto

diversificado de imoveis que a SOCIEDADEGESTORAconsidere como bons investimentos,

localizados em territorio nacional e preferencialmente em zonas de primeira categoria dos

centros populacionais mais importantes, para alem de terrenos considerados pela sua localizac;:ao,

capazes de suportar bons projectos de construc;:ao.

4. A composic;:aoda carteira de valores do FUNDOrespeitara as limitac;:6esimpostas em cada

momenta pela legislac;:aoaplicavel, apresentando os seguintes limites:

4.1. 0 patrimonio do FUNDO so pode ser constituido por valores imobiliarios e, a titulo

acessorio, por liquidez (numerario, depositos bancarios, Certificados de Deposito, Unidades de

Participac;:aode Fundos de Tesouraria e valores mobiliarios emitidos ou garantidos por um

Estado-Membroda Comunidade Europeia com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses)

e por Unidades de Participac;:ao de outros Fundos de Investimento Imobiliario.

4.2. A estrutura patrimonial do FUNDOtera que respeitar os seguintes limites legais:

a) Os valores imobiliarios nao podem representar menos de 75% do activo total do FUNDO;

b) A SOCIEDADEGESTORAnao pode, relativamente ao conjunto dos Fundos que administre,

adquirir maiS'de 25% das Unidades de Participac;:ao de um Fundo de Investimento Imobiliario.

c) 0 limite referido na alinea a) eaferido em relac;:ao a mediados valoresverificadosno final

de cada um dos ultimos 6 meses.

4.3. Aestrutura patrimonial do FUNDOtera que respeitar os seguintes auto-limites:
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a) 0 Fundo podera endividar-se ate um limite de 30%do activo total do FUNDO;

b) 0 valor aplicado em Unidades de Participac;:aode outros Fundosde Investimento Imobiliario

nao podera representar mais de 10%do activo total do FUNDO;

c) 0 Fundo nao detem participac;:6esem sociedadesimobiliarias;

5. Na gestao do FUNDOnao eadoptado nenhum parametro de referencia do mercado imobiliario.

Artigo 120 -Valorizac;:aodosActivos

1. 0 valor de cada Unidade de Participac;:aodetermina-se pela divisao do valor lfquido global do

FUNDOpelo numero de Unidadesde Participac;:aoem circulac;:ao.

2. 0 valor lfquido global do FUNDOe apurado deduzindo a soma dos valores que 0 integram a

importancia dos encargosefectivos ou pendentes.

3. Para 0 calculo do valor de cada Unidade de Participac;:ao, os valores em carteira saD

valorizados ate as 18 horas do ultimo dia do mes, como segue:

a) Se se tratar de valores mobiliarios, pelo seu valor de mercado, e de acordo com as regras

legalmente estabelecidas;

b) Sese tratar de valores imobiliarios, em func;:aoda avaliac;:aode dois peritos independentes,

nomeados pela SOCIEDADE GESTORA, sendo os imoveis acabados valorizados no intervalo

compreendido entre 0 respectivo valor de aquisic;:ao e a media simples do valor atribuido pelos

referidos peritos avaliadores.

4. Para efeitos do calculo do valor do FUNDOapenasserao considerados como encargos efectivos

ou pendentes os seguintes valores:

a) 0 valor da Comissaode Gestao a pagar aSOCIEDADE GESTORA;

b) 0 valor da Comissao de Deposito a pagar ao DEPOSITARIO;

c) 0 valor da Taxa de Supervisao a pagar aCMYM;

d) Despesasnotariais e registrais relativas a aquisic;:ao, manutenc;:ao e alienac;:ao de bens do

FUNDO;

e) Premios de seguros dos imoveis do FUNDO;

f) Impostos e taxas relativos aos valores que integram 0 patrimonio do FUNDO;

g) Despesas de conservac;:ao e benfeitorias em imoveis que integram 0 patrimonio do FUNDO e

nao estejam contempladas como despesas dos arrendatarios nos contratos de arrendamento;

h) Despesasrelacionadas com obras em imoveis, tais como as de gestao, coordenac;:aoe

fiscalizac;:aode obras, bem como todas as despesas com licenc;:ascamararias devidas pelo

FUNDO;

i) Despesasde condominios que nao estejam contempladas como despesasdos arrendatarios

nos contratos de arrendamento;

j) Todas as despesasde compra e venda de valores do FUNDO;

k) Custosde Auditorias e Revis6esde Contas relativos ao FUNDO;
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I) Custos referentes a avalia<;:6esrealizadas por conta do FUNDOa imoveis propriedade do

FUNDOou que venham a ser por este adquiridos;

m) Custas judiciais e honorarios de advogados relativos a litigios que envolvam bens do

FUNDO;

n) Outros encargos devidamente documentados que sejam realizados no cumprimento de

obriga<;:6es legais do FUNDO.

Artigo 13° - Comissao de Gestao

Pelo exerdcio da sua actividade e para a cobertura das despesas de gestao, a SOCIEDADE

GESTORAcobran:1 mensalmente ao FUNDOuma Comissao de Gestao de 0,25 % ao ana sobre 0 valor

liquido global do FUNDO, apurado com referencia ao ultimo dia de cada mes e a pagar ate ao

ultimo dia utH do mes seguinte aquele a que respeita.

Artigo 14° - Comissao de Deposito

Pelo exerdcio das suas fun<;:6es,0 DEPOSITARlO recebera uma Comissaode Depositocalculadaa

taxa anual de 0,07%sobre 0 valor liquido global do FUNDOapurado com referencia ao ultimo dia

de cada mes, a suportar mensalmente pelo FUNDOe a pagar ate ao 8° dia utH do mes seguinte

aquele a que respeita.

Artigo 15° - Regras de Determinac;ao dos Resultados do Fundo

e da sua afectac;ao

Os resultados do FUNDOsac apurados com base no caLculoda diferenc;:aentre os proveitos e os

custos gerados durante 0 exerdcio. A afectac;ao dos resultados do FUNDOsera feita nos termos

definidos no artigo 16° deste Regulamento.

Artigo 16° - Politica de Rendimentos

1. Os rendimentos gerados pelo FUNDOserao capitalizados, nao estando prevista a distribuic;:ao

dos rendimentos provenientes dos proveitos liquidos das aplicac;6es e das mais-valias realizadas,

deduzidos os encargos em que 0 FUNDOincorra. Nesse sentido eum FUNDOde capitalizac;ao.

2. Nao obstante 0 disposto no numero anterior, sempre que 0 interesse dos participantes 0

aconselhe, a SOCIEDADEGESTORApodera decidir, com caracter extraordinario, proceder a

distribuic;:aoda totalidade ou de parte dos rendimentos gerados pelo FUNDOe referidos no

numero anterior.

3. Casohaja lugara distribuic;aode rendimentos, este sera pago por credito directo nas contas

dos participantes, at raves do DEPOSITARIO..

8
Fundo de Investimento Imobiliiirio Fechado IMOSONAE DOIS



370RG20070206

Capitulo III

UNIDADESDE PARTICIPAc;AOE CONDlc;OESDESUBSCRlc;AOE RESGATE

Artigo 17° - Definis;aode Unidadede Participas;ao

0 FUNDO e dividido em partes de conteudo identico e sem valor nominal, denominadas Unidades

de Participa<;:ao, pertencentes aos participantes.

Artigo 18° - Valor da Unidade de Participas;ao

1. As Unidades de Participa<;:ao,sem valor nominal e emitidas sob a forma escritural, tiveram um

pre<;:oinicial de emissao de 49,88 Euros cada uma.

2. 0 valor das Unidades de Participa<;:aoecalculado mensalmente pela SOCIEDADEGESTORA, nos

termos do artigo 12° deste Regulamento, sendo publicado mensalmente com referencia ao ultimo

dia do mes respectivo.

Artigo 19° - Condis;6esde subscris;ao

1. Uma vez que 0 FUNDOe um FundoFechado, as subscri<;:6ess6 podem ser realizadas em

aumentos de capital.

2. 0 pre<;:ode subscri<;:aodas Unidades de Participa<;:aoemitidas ao abrigo dum aumento de

capital sera aquele que a SOCIEDADEGESTORAapresentar it Assembeleia de Participantes, nos

termos definidos no artigo 44° do RegimeJuridico dos Fundos de Investimento Imobiliario.

Artigo 20° - Condis;6esde reembolso

1. Umavez que 0 FUNDOeum FundoFechado,os reembolsossac posslveisde ocorrerno caso do

prazo do FUNDOser prorrogado e existirem participantes que sejam contra essa prorroga<;:ao.

Nesse caso, e atendendo ao estipulado neste Regulamento de Gestao, os participantes terao

direito ao reembolso das Unidades de Participa<;:aoque detiverem.

2. 0 pre<;:ode reembolso das Unidades de Participa<;:aono caso referido na clausula anterior sera

aquele que a SOCIEDADEGESTORAcalcularna data previstapara 0 final do prazo de dura<;:aodo

FUNDO, nos termos definidos no artigo 44° do Regime Juridico dos Fundos de Investimento

Imobiliario.

3. Podem tambem ocorrer reembolsos numa situa<;:aode redu<;:aode capital, conforme previsto no

n° 5 do artigo 3° deste Regulamento. 0 pre<;:ode reembolso das Unidades de Participa<;:ao neste

caso sera aquele,que a SOCIEDADE GESTORA apresentar it Assembleia de Participantes, nos termos

definidos no artigo 44° do Regime Juridico dos Fundos de Investimento Imobiliario.

9
Fundo de Investimento Imobiliario Fechado IMOSONAEDOIS



370RG20070206

Capitulo IV

DIREITOSE OBRIGAC;OESDOSPARTICIPANTES

Artigo 21° - Participac;ao no Fundo

1. A qualidade de participante do FUNDO adquire-se com a subscri<;:aode Unidades de

Participa<;:aoaos balcoes do DEPOSITARIO,bem como pela aquisi<;:aode Unidades de Participa<;:ao.

2. A deten<;:ao de Unidades de Participa<;:aoimplica a aceita<;:ao dos term os do presente

Regulamentode Gestao e confere a SOCIEDADEGESTORA os poderes necessarios para, em

representa<;:aodos participantes, realizar os actos de gestao e administra<;:aodo FUNDO,bem

como para proceder asua liquida<;:ao,nos termos da lei e deste Regulamento.

Artigo22° - Direitosdos Participantes

As Unidades de Participa<;:aoconferem aos seus titulares os seguintes direitos:

a) A titularidade da quota-parte do patrimonio do FUNDOcorrespondente ao numero de

Unidades de Participa<;:ao que possuirem;

b) A subscri<;:ao de Unidades de Participa<;:ao em aumentos de capital e ao reembolso das

Unidades de Participa<;:aode que sejam titulares, nas condi<;:oesestabelecidas na lei e neste

Regulamerito;

c) Aquota-partedos rendimentosdo FUNDOquevenhama ser distribuidos;

d) A quota-parte do produto da liquida<;:ao, em caso de dissolu<;:aodo FUNDO,na propor<;:aodas

Unidades de Participa<;:ao detidas;

e) A informa<;:ao periodica e detalhada acerca do FUNDO, nomeadamente 0 Regulamento de

Gestao, previamente a subscri<;:ao, e aos documentos de presta<;:ao de contas do FUNDO,que

lhes serao enviados, sem encargos, caso solicitados;

f) A serem ressarcidos pela SOCIEDADEGESTORAdos prejuizos sofridos, sempre que, em

consequencia de erros imputaveis aquela ocorridos no processo de valoriza<;:ao e divulga<;:aodo

valor da Unidade de Participa<;:ao,a diferen<;:aentre 0 valor que deveria ter side apurado de

acordo com as normas aplicaveis e 0 valor efectivamente utilizado nas subscri<;:oese resgates

seja igual ou superior a 0,5%do valor da Unidade de Participa<;:ao,sem prejuizo do exercicio

do direito de indemniza<;:aoque the seja reconhecido nos termos gerais de direito;

g) A pronunciarem-se em Assembleia de Participantes.

Artigo 23° -Assembleia de Participantes

1. A Assembleia,de Participantes e constituida pelos detentores de Unidades de Participa<;:aodo

FUNDO,correspondendo um voto a cada uma das Unidades de Participa<;:ao detidas.

2. A Assembleia de Participantes devera ser convocada pela SOCIEDADEGESTORA,por sua

iniciativa ou a requerimento dos detentores de Unidades de Participa<;:ao do FUNDO,mediante 0
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envio de carta registada com aviso de recep~ao a cada um dos participantes, com uma

antecedencia de oito dias uteis relativamente a data prevista para a sua realiza~ao.

3. A Assembleia de Participantes pode deliberar desde que estejam presentes ou representados

detentores de, pelo menos, dois ter~os das Unidades de Participa~ao do FUNDO.As delibera~6es

serao tomadas quando aprovadas por maioria simples de votos representados na Assembleia.

4. Dependem de delibera~ao favoravel da Assembleia de Participantes

a) 0 aumento das comiss6es de gestao e de deposito;

b) A modifica~ao substancial da Polltica de Investimentos do Fundo;

c) A modifica~ao da Polltica de Distribui~aode Resultados do Fundo;

d) Os aumentos e redu~6es do capital do Fundo;

e) Aprorroga~ao do prazo do Fundo;

f) A substitui~ao da Sociedade Gestora;

g) A liquida~ao do Fundo.

5. AAssembleia de Participantes nao se pode pronunciar sobre decis6es concretas de investimento

nem aprovar orienta~6es ou recomenda~6es sobre esta materia que nao se limitem ao exerdcio da

competencia referida na allnea b) do n° 1 do artigo 45° do Regime Juridico dos Fundos de

Investimento ImobHiarioaprovado pelo Decreto-Lei n° 60/2002 de 20 de Mar~ocom as altera~6es

introduzidas pelo Decreto-Lei n° 13/2005 de 7 de Janeiro.

6. AAssembleia de Participantes aplica-se subsidiariamente 0 disposto na Lei para as assembleias

de accionistas das sociedades anonimas.

Capitulo V

DIVULGAC;AODEINFORMAC;AO

Artigo 24° - Divulgac;:aodo valor da Unidade de Participac;:ao

0 valor da Unidade de Participa~ao referido no artigo 18° deste Regulamento, sera divulgado

mensalmente, no dia utH seguinte ao do seu apuramento, atraves do sistema de difusao de

informa~aoda CMVMe do DEPOSITARIO.

Artigo 25° - Divulgac;ao da Carteira de Aplicac;:oes do Fundo

A SOCIEDADE GESTORA publicara mensalmente com referencia ao ultimo dia do mes

imediatamente anterior, a composi~ao discriminada da carteira de aplica~6es do FUNDO, 0

respective valor liquido global e 0 numero de Unidades de Participa~ao em circula~ao, nos termos

definidos por Regulamento da CMVM. Esta publica~ao sera efectuada atraves do sistema de

difusao de informa~ao da CMVM.
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Artigo 26° -Documenta<;:aodo Fundo

1. Todos os documentos do FUNDO,nomeadamente 0 Regulamento de Gestao e os documentos de

presta<;:ao de contas do FUNDO, serao colocados a disposi<;:aodos interessados na sede da

SOCIEDADEGESTORAe aos balcoes do DEPOSITARIO,sendo enviados, sem encargos, a quem os

solicitar.

2. ASOCIEDADEGESTORApublican} um Avisono sistema de difusao de informa<;:aoda CMVMpara

a) anunciar a disponibiliza<;:ao dos documentos de presta<;:ao de contas do FUNDO

b) informar os participantes do FUNDOda distribui<;:aode rendimentos.

3. 0 Regulamento de Gestao do FUNDOassim como as respectivas altera<;:oes,serao objecto de

divulga<;:aono sistema de difusao de informa<;:aoda CMVM.

Capitulo VI

CONTASDOSFUNDOS

Artigo 27° - Contas do Fundo

1. As contas do FUNDO sac encerradas anualmente com referencia a 31 de Dezembro, e

acompanhadas do relatorio de gestao, sendo objecto de relatorio de auditoria elaborado pelo

auditor referiao no artigo 10°deste Regulamento de Gestao.

2. Os documentos de presta<;:ao de contas anuais do FUNDOserao disponibilizados nos tres meses

seguintes a data a que se referem, nos termos do artigo 26° deste Regulamento de Gestao.

Capitulo VII

CONDlc;OESDELlQUIDAc;AODOFUNDO

Artigo 28° - Liquida<;:aoe partilha do Fundo

1. Os participantes do FUNDOpodem exigir a sua liquida<;:ao,atraves de decisao tomada em

Assembleia de Participantes, devendo essa decisao ser comunicada aCMVM.

2. 0 prazo para a liquida<;:aodo FUNDOdevera ser estabelecido na Assembleia de Participantes.

3. A liquida<;:ao e partilha do FUNDOsignifica que a SOCIEDADEGESTORArealizara 0 activo e

pagara 0 passivo, sendo a produto da liquida<;:ao distribuido pelosparticipantes, atraves do

DEPOSITARIO.

"-

Capitulo VIII

REGIME FISCAL

Artigo 29° - Regime Fiscal do Fundo

1. As aquisi<;:oesde bens imoveis efectuadas pela SOCIEDADEGESTORApara a carteira de

aplica<;:oesdo FUNDOestao isentas do pagamento do Imposto Municipal sabre Transmissoes de
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Imoveis (IMT) nos termos do n° 1 do artigo 46° do Estatuto dos Beneficios Fiscais aprovado pelo

Decreta-Lei n° 215/89 de 1 de Julho, com a redacc;:ao que the foi conferida pela Lei n° 53-A/2006

de 29 de Dezembro. Caso as participantes do FUNDOsejam investidores nao qualificados au

instituic;:6esfinanceiras par conta daqueles, aquela isen<;:aodeixa de se verificar, sendo nesse caso

a taxa de IMTreduzida para metade, conforme estipulado no n° 2 do artigo 46° do Estatuto dos

Beneficios Fiscais com a redac<;:aoque the foi conferida pela Lei n° 53-A/2006 de 29 de Dezembro.

2. Os predios integrados na carteira de aplicac;:6esdo FUNDOestao isentos do Impasto Municipal

sabre Imoveis (IMI)nos termos n° 1 do artigo 46° do Estatuto dos Beneficios Fiscais aprovado pelo

Decreta-Lei n° 215/89 de 1 de Julho, com a redacc;:aoque the foi conferida pela Lei n° 53-A/2006

de 29 de Dezembro. Caso as participantes do FUNDOsejam investidores nao qualificados au

institui<;:6esfinanceiras par conta daqueles, aquela isenc;:aodeixa de se verificar, sendo nesse caso

a taxa de IMIreduzida para metade, conforme estipulado no n° 2 do artigo 46° do Estatuto dos

Beneficios Fiscais com a redac<;:aoque the foi conferida pela Lei n° 53-A/2006 de 29 de Dezembro.

3. Os rendimentos dos Fundos de Investimento Imobili<1riosac objecto de um regime especifico de

tributac;:ao em sede de IRC, relativamente a cada tipo de rendimento auferido, de forma

autonomizada. Assim, nos termas do disposto no artigo 22° do Estatuto dos Beneficios Fiscais

aprovado pelo Decreta-Lei n° 215/89 de 1 de Julho, com a redacc;:aoque the foi dada pela Lei n°

107-B/2003 de 31 de Dezembro, ter-se-a:

a) Os rendimentos prediais que nao sejam relativos ahabitac;:aosocial sujeita a regimes legais

de custos controlados, sac tributados autonomamente a taxa de 20%, que incide sobre os

rendimentos prediais liquidos dos encargos de conserva<;:aoe manuten<;:aoefectivamente

suportados e devidamente documentados;

b) As mais-valias prediais resultantes da alienac;:aode imoveis, que nao sejam relativas a
habita<;:aosocial sujeita a regimes legais de custos controlados, sao tributadas autonomamente

a taxa de 25% que incide sobre 50%da diferen<;:apositiva entre as mais e as menos-valias

realizadas,apuradasde acordocom0 Codigodo IRS;

c) As mais-valias que nao sejam prediais, obtidas em territorio portugues au fora dele, sao

tributadas autonomamente a taxa de 10%, nos termos previstos no Codigo do IRSpara as

pessoas singulares residentes em territorio portugues, sendo que aquela taxa incide sabre a

diferen<;:apositiva entre as mais e as menos-valias obtidas em cada ano;

d) Os outros rendimentos obtidos em territorio portugues, sac tributados autonomamente:

d.1) por reten<;:aona fonte como se de pessoas singulares residentes em territorio portugues

se tratasse;.

d.2) as taxas de reten<;:aona fonte e sobre 0 montante a ela sujeito, como se de pessoas

singulares residentes em territorio portugues se tratasse, quando tal retenc;:aona fonte,

sendo devida, nao for efectuada pela entidade a quem compete;
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d.3) ou a taxa de 25% sobre 0 respectivo valor lfquido obtido em cada ano, no caso de

rendimentos nao sujeitos a retenc;:aona fonte.

e) as rendimentos obtidos fora do territorio portugues, que nao sejam mais-valias, sac

tributados autonomamente sobre 0 respectivo valor lfquido obtido em cada ano, as seguintes

taxas:

- a taxa 20%,tratando-se de rendimentos de tftulos de dfvida e de rendimentos provenientes

de fundos de investimento;

- ataxa de 25%,nos restantes casos.

f) Relativamente aos rendimentos obtidos fora do territorio portugues a aplicac;:aode credito

de imposto por dupla tributac;:aointernacional fica sujeita as regras seguintes:

- a credito de imposto consiste na deduc;:aoao imposto devido sobre esses rendimentos, da

menor das seguintes importancias:

1) Imposto sobre 0 rendimento efectivamente pago no estrangeiro em relac;:aoaos

rendimentos em causa;

2) Imposto, calculado nos term os do artigo 22° do Estatuto dos Beneficios Fiscais, sobre

os rendimentos que no pais em causa tenham side tributados.

- Quando existir convenc;:aodestinada a eliminar a dupla tributac;:aocelebrada por Portugal e

0 pais onde os rendimentos sac obtidos que nao exclua do respective ambito os fundos de

investimento, a deduc;:aoa que se refere 0 ponto anterior nao pode ultrapassar 0 imposto

pago nesse pais nos termos previstos pela convenc;:ao;

-Sempre que sejam obtidos, no mesmo ano, rendimentos provenientes de diferentes paises,

a deduc;:aodeve ser calculada separadamente para cada tipo de rendimentos procedentes do

mesmo pais;

- as rendimentos que dao direito ao credito de imposto devem ser considerados, para

efeitos de tributac;:ao, pelas respectivas importancias iliquidas dos impostos sobre 0

rendimento pagos no estrangeiro.

Artigo 30° - Regime Fiscal dos Participantes

1. as participantes do Fundo gozam do Regime Fiscal legalmente aplicavel aos Fundos de

Investimento Imobiliario, regulado pelo Codigo do IRCe do IRSe pelo artigo 22° do Estatuto dos

Beneficios Fiscais aprovado pelo Decreto-Lei n° 215/89 de 1 de Julho com a redacc;:aoque the foi

conferida pela Lei nO107-B/2003de 31 de Dezembro. Emsintese:

a) as titulares de Unidades de Participac;:aoem Fundos de Investimento Imobiliario que sejam

sujeitos passivos de IRS,e cujas aplicac;:6esnao estejam afectas a uma actividade comercial,

industrial ou agricola, sac isentos de -IRS relativamente aos rendimentos respeitantes a

Unidades de Participac;:aodesses Fundos, uma vez que os proprios Fundos ja foram objecto de

tributac;:ao como se de pessoas singulares se tratassem.
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b) Os titulares de Unidades de Participa~ao em Fundos de Investimento Imobiliario, residentes

em territorio portugues, podem optar pelo englobamento desses rendimentos para efeitos de

IRS, caso em que 0 eventual imposto retido ao Fundo ou por ele devido, sera por eles

considerado como imposto por conta nos term os do artigo 78° do C6digodo IRS.

c) Os rendimentos respeitantes a Unidades de Participa~ao em Fundos de Investimento

Imobiliario de que sejam titulares sujeitos passivos de IRCou sujeitos passivos de IRSque os

obtenham no ambito de uma actividade comercial, industrial ou agricola, residentes em

territ6rio portugues, ou que sejam imputaveis a estabelecimento estavel de entidade nao

residente, situado nesse territ6rio, nao estao sujeitos a reten~ao na fonte e deverao ser

considerados pelos seus titulares como proveitos ou ganhos e 0 montante do impasto retido au

devido tem a natureza de imposto por conta, para efeitos do disposto no artigo 83° do C6digo

do IRCe do artigo 78° do C6digo do IRS.

d) Se os titulares de Unidades de Participac;:ao em Fundos de Investimento Imobiliario forem

entidades nao residentes em territ6rio portugues, e cujos rendimentos nao sejam imputaveis a

estabelecimentoestavelsituadonesseterrit6rio, os mesmos saDisentosde IRCIIRS.

e) Aos sujeitos passivos de IRCresidentes em territ6rio portugues que, em .consequencia de

isen~ao,nao estejam obrigadosaentrega da declara~ao de rendimentos, 0 imposto retido ou

devido correspondente aos rendimentos das Unidades de Participac;:aoque ten ham subscrito,

deve ser restituido pela Sociedade Gestora do fundo e pago conjuntamente com os rendimentos

respeitantes a estas unidades.

f) Os titulares de rendimentos de Unidades de Participa~ao em Fundos de Investimento

Imobiliario quando optem pelo seu englobamento, tem direito a deduzir 50%dos rendimentos

previstos no artigo 400-Ado C6digodo IRSe no n07 do artigo 46° do C6digodo IRe.

2. A SOCIEDADEGESTORApublicara 0 valor do rendimento distribuido, 0 valor do impasto retido

ou devido e 0 valor da dedu~ao que the corresponder para efeitos da alinea f) do ponto anterior.

3. Os rendimentos das Unidades de Participa~ao em Fundos de Investimento Imobiliario saD

considerados rendimentos da categoria E, para efeitos de IRS,e ficam sujeitos a tributa~ao a

quando da sua colocac;:aoadisposi~ao, conforme 0 disposto na alinea j) do numero 2 do artigo 5° e

numero 2 da alinea a) do numero 3 do artigo 7°, ambos do C6digodo IRS.

4. Nao saDsujeitas a imposto de selo as transmiss6es gratuitas de valores aplicados em fundos de

investimento imobiliario, de acordo com 0 estipulado no art. ° 1° do n° 5 da al. b) do C6digo de

Imposto de Selo, pela redacc;:ao que the foi conferida pelo D.L. n. o 287/2003 de 12 de Novembro.

5. As operac;:6essobre Unidades de Participac;:aoemitidas par Fundos de Investimento Imobiliario,

estao isentas de~lmposto de Selo, nos termos definidos no artigo 8° do Decreto-Lei 1/87, de 3 de

Janeiro.
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Mapa A
Fundos de Investimentogeridos pela

SONAEGEST-Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

(anexo referido no ponto 9. do artigo 5° do Regulamento de Gestao do Fundo de Investimento ImobiliarioFechado
IMOSONAEDOIS)
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Denominalfa
Tipo Polltica de Investimentos VLGF em euros

N°de
0 Participantes

Fundo Investimento num conjunto diversificado de
fechadode imovels no sector da industria, da logistica,

Fundo de subscric;ao dos servic;os e, marginalmente no sector da 42.205.019,58 €
Investimento particular, habitac;ao, considerados como bons
Imobiliario sujeito ao investimentos, localizados preferencialmente 2 participantes
Fechado regime em Portugal, sem qualquer especializac;ao em
IMOSEDE previsto no nOtermos geograficos, bem como em terrenos

2 do artigo considerados pela sua localizac;ao, capazes de
48° do RJF/I suportar bons projectos de construc;ao.

(8 datade 31/12/2006)


