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REGULAMENTODE GESTAODO

FUNDO DE INVESTIMENTOIMOBILIARIOFECHADO

IMOSEDE

31/0712006

A autorizac;:aodo Fundo significa que a CMVMconsidera a sua constituic;:aoconforme com a legislac;:ao

aplicavel, mas nao envolve da sua parte qualquer garantia ou responsabilidade quanta a suficiencia,

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

de Gestao, nem qualquer jufzo sobre a qualidade 90Svalores que integram 0 patrimonio do Fundo.
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Capitulo I

INFORMA<;:OESGERAIS SOBRE0 FUNDO, A SOCIEDADE GESTORA E OUTRAS ENTIDADES

Artigo 1° - Identificas;ao do Fundo

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

constitui-se como Fundo de Investimento Imobiliario Fechado de subscri<;:aoparticular, sujeito ao

regime previsto no n° 2 do artigo 48° do RegimeJuridico dos Fundosde Investimento Imobiliario,

aprovado pelo Decreto-Lei n° 60/2002 de 20 de Marr;.ocom as alterar;.6es introduzidas pelo

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

2. A constituir;.aodo FUNDOfoi autorizadapor deliberar;.aoda CMVMde 6 de Abril de 2006, tendo

iniciado a sua actividade em 31 de Julho de 2006.

3.0 FUNDOtera uma durar;.aode 10 anoscontados a partir da data da sua constituir;.ao.

4. 0 Regulamento de Gestaodo FUNDOfoi actualizado pela ultima vez em 6 de Abril de 2006.

Artigo 2° - Duras;aodo Fundo

1. 0 prazo inicial referido no ponto 3 do artigo anterior pode ser prorrogado por periodos nao

superiores a 10 anos, desde que haja deliberar;.ao favoravel da Assembleia de Participantes e

obtida a autorizar;.aoprevia da CMVM,nos termosdefinidosno presente Regulamento de Gestaoe

no RegimeJuridico dos Fundosde Investimento Imobiliario, aprovado pelo Decreto-Lei n° 60/2002

de 20 de Marr;.ocom as alterar;.6esintroduzidas pelo Decreto-Lei n° 13/2005 de 7 de Janeiro.

2. Se 0 prazo do FUNDO for prorrogado, nas condir;.6es descritas no ponto anterior, os

participantes que se opuserem 1:1prorrogar;.ao terao direito ao reembolso das Unidades de

Participar;.aoque detiverem, desde que manifestem essa sua vontade por escrito 1:1 SOCIEDADE

GESTORA, no prazo que para 0 efeito tiver side fixado na Assembleia de Participantes que

deliberou sobre a referida prorrogar;.ao.

Artigo 3° -Capital do Fundo

1. 0 capital do FUNDOede EUR40.000.000representado por 80.000Unidadesde Participar;.ao,

com 0 valor inicial de subscrir;.aode EUR500 cada.

2. Em 31 de Julho de 2006 0 capital do FUNDOera detido por 2 participantes.

3. 0 capital do FUNDOreferido anteriormente pode ser aumentado ou reduzido, desde que haja

deliberar;.aofavoravel da Assembleia de Participantes e obtida a autorizar;.aoprevia da CMVM,nos

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

InvestimentoImobiliarioaprovadopelo Decreto-Lein° 60/2002 de 20 de Marr;.ocomasalterar;.6es

introduzidas pelo Decreto-Lei n° 13/2005 de 7 de Janeiro.
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Artigo 4° - Sociedade Gestora

1. 0 FUNDO e 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 autorizac;:ao de constituic;: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 autorizado com 0 numero

370.

3. A SOCIEDADE GESTORA e uma sociedade anonima, com um capital social de EUR800.000,00,

representado por 160.000 acc;:6es com 0 valor nominal de EUR5,00 cada, totalmente subscrito e

realizado.

4. Adata do presente Regulamento de Gestao, os membros dos Orgaos Sociais da SOCIEDADE

GESTORAsac os seguintes:

Assembleia Geral: Dr.a Luzia Leonor Borges Gomes Ferreira (Presidente), Dr.a Alice da

Assunc;:ao Castanho Amado (Vice-Presidente) e Dr.a Julia 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 (Vogais efectivos) e Dr. Antonio Marques Dias (Vogal Suplente).

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

Industria SGPS, SA, Sierra Investements SGPS, SA, Modelo SGPS, SA e IGI - Investimento

Imobiliario SA.

6. ASOCIEDADEGESTORAcompete, em geral, exercer a administrac;:ao, gestao e representac;:ao do

FUNDO,exercendo todos os seus actos em nome e por conta dos participantes, cujo mandato se

considera atribuido pela simples detenc;:aodas Unidades de Participac;:aoe se mantem inalterado

enquanto essa participac;:ao perdurar.

7. A SOCIEDADEGESTORAactua por conta dos participantes e no exclusivo interesse destes, em

ordem a maximizac;:ao do seu investimento, assumindo 0 compromisso de administrar 0 FUNDO

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

diligencia e competencia profissional.

8. ASOCIEDADEGESTORA,para alem do legalmente disposto, compete nomeadamente:

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 politica de

investimentos prevista no artigo 10°deste Regulamento;
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b) Emitir as Unidades de Participa<;:ao, em liga<;:ao com 0 DEPOSITARIO e autorizar 0 seu

reembolso;

c) Determinar 0 valor das Unidades de Participa<;:ao;

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

investimentos prevista no artigo 10° deste Regulamento, e efectuar ou dar instru<;:6esao

DEPOSITARIOpara que este efectue as opera<;:6esadequadas aexecu<;:aodessa politica;

e) Determinar 0 valor dos rendimentos a distribuir, nos term os do artigo 18° 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 distribuidos;

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<;:ao imobiliaria nas suas

respectivas fases.

9. ASOCIEDADEGESTORA,para alem do presente FUNDO,administra, gere e representa 0 Fundo

de Investimento Imobiliario IMOSONAEDOIS,descrito no Mapa A, anexo ao presente Regulamento

de Gestao.

Artigo 5° - Entidade depositiiria

1. As fun<;:6esde depositario saD exercidas pelo BANCOBPI, S.A, com sede na Rua Tenente

Valadim, 284, 4100-476 Porto, doravante designado por DEPOSITARIO,ou por qualquer outra

entidade autorizadapor Lei, que para 0 efeito venha a ser escolhidapela SOCIEDADEGESTORA,

mediante autoriza<;:ao previa da CMVM.

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

a) Assumir uma fun<;:aode vigilancia e garantir perante os participantes 0 cumprimento da Lei

e do Regulamento de Gestao do FUNDO, especialmente no que se refere a politicade

investimentos e ao calculo do valor patrimonial das unidades de participa<;:ao

b) Pagar aos participantes a sua quota-parte dos resultados do FUNDO;

c) Executar as instru<;:6es da SOCIEDADEGESTORA,salvo se forem contrarias a Lei ou ao

Regulamento de Gestao;

d) Receber em deposito ou inscrever em registo os valores mobiliarios do FUNDO;

e) Assegurar 0 reembolso aos participantes das unidades de participa<;:ao,nos termos do

Regulamentode Gestaodo FUNDO.

f) Registar as unidades de participa<;:aor.epresentativas do FUNDO,nos term os previstos nos

artigos 61. ° b) e 63. ° do Codigo dos Valores Mobiliarios e demais regulamenta<;:ao aplicavel.

3. A SOCIEDADEGESTORAe 0 DEPOSITARIOrespondem solidariamente perante os participantes

por todos os compromissos assumidos nos termos da Lei e do presente Regulamento, nao sendo
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esta responsabilidade afectada caso a SOCIEDADEGESTORAou 0 DEPOSITARIOoptem pelo recurso

a servi<;:os de terceiras entidades.

Artigo 6° - Entidade colocadora

0 DEPOSITARIO sera, simultaneamente, entidade colocadora das Unidades de Participac;:ao,

competindo-lhe a colocac;:ao das mesmas na subscric;:ao inicial do FUNDOe nos eventuais aumentos

de capital que possam ser aprovados, de acordo com instruc;:6esda SOCIEDADEGESTORA.

Artigo ]O - Peritos Avaliadores

Os imoveis do FUNDO devem ser avaliados com uma periodicidade minima bienal, por, pelo

menos, dois peritos avaliadores independentes. Previamente aaquisic;:aoou alienac;:aode imoveis,

ou 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.

Sao os seguintes os peritos avaliadores responsaveis pelas avaliac;:6es dos imoveis do FUNDO:. Eng. Manuel Afonso de Castro Machado Espregueira

PHIMO AVALlAc;::AoII - Consultores de Avaliac;:ao, S.A..
. Eng. Paulo Antonio Basto SilvaPimenta

Luso-Roux, S.A..
. J. Curvelo, Lda

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

Artigo 8° - Entidades subcontratadas

A SOCIEDADEGESTORAsubcontrata alguns servic;:osexternos relativos a apoio nas areas

contabilfstica, administrativa, legal, fiscal, auditoria interna e informatica, que considera necessarios

e adequados para 0 bom desempenho do FUNDO, as seguintes entidades: Modelo Continente

Hipermercados, SAe SONAESGPS, SA.

Artigo 9° - Auditor do Fundo

0 FUNDOeauditado pela sociedade Deloitte e Associados, SROC,SA,inscrita na OROCcom 0 n° 43

e registada na CMVMcom 0 n° 231.

"
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Capitu 10\I

POLITICADE INVESTIMENTODO PATRIMONIODO FUNDOE POLITICADE RENDIMENTOS

Artigo 10° - Politka de Investimentos

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

amaximizac;:ao do seu investimento.

2. Para a realizac;:ao dos objectivos que se prop6e, a politica de investimentos do FUNDOsera

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

predominantemente imobiliarios, que permitam gerar rendimento para 0 Fundo atraves das

rendas dos imoveis, do desenvolvimento de projectos de construc;:aoe pela valorizac;:aodos

mesmos ao longo do tempo, assegurando assim 0 melhor equilibrio entre risco e rentabilidade

para os participantes - sendo certo que 0 valor da Unidade de Participac;:aoevolui em func;:ao

desses activos, pelo que pode aumentar ou diminuir.

3. 0 investimento em valores imobiliarios sera orientado tanto para a aquisic;:aode um conjunto

diversificado de imoveis no sector da industria, da logistica, dos servic;:ose, marginalmente no

sector da habitac;:ao,que a SOCIEDADEGESTORAconsidere como bons investimentos, localizados

preferencialmente em Portugal, sem qualquer especializac;:ao em termos geogrMicos, como para

terrenos considerados pela sua localizac;:ao, capazes de suportar bons projectos de construc;:ao.

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

momenta pela legislac;:aoaplicavel. 0 regime actual preve que 0 patrimonio do FUNDOso pode ser

constituido por imoveis 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), por Unidades de Participac;:aode outros Fundos de Investimento

Imobiliarioe por participac;:6esem sociedades imobiliarias.

Artigo 11° - Limites ao Investimento

1. Aestrutura 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) 0 limite referido na alinea anterior e referido em relac;:aoa media dos valores verificados no

final de cada um dos ultimos 6 meses.

2. Na gestao do FUNDOnao e adoptado nenhum parametro de referencia do mercado

imobiliario.

Artigo 12° - Emprestimos

A SOCIEDADEGESTORApodera contrair emprestimospor conta do FUNDO,quando necessarioa

execuc;:aoda politica de investimentos, sem qualquer limite.
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Artigo 13° - ValorizaC;ao dos Activos

1. 0 valor de cada Unidade de Participa<;:ao determina-se pela divisao do valor liquido global do

FUNDOpelo numero de Unidades de Participa<;:ao em circula<;:ao.

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

importancia dos encargos efectivos ou pendentes.

3. Para 0 calculo do valor de cada Unidade de Participa<;:ao,os valores em carteira sac valorizados

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

a) Se se tratar de valores mobiliarios, sac valorizados pelo seu valor de mercado, e de acordo

com as regras legalmente estabelecidas;

b) Se se tratar de valores imobiliarios, sao valorizados em func;aoda avaliac;aode dois peritos

independentes, nomeados pela SOCIEDADEGESTORA,sendo os imoveis acabados valorizados no

intervalo compreendido entre 0 respective valor de aquisi<;:ao e a media simples do valor

atribuido pelos referidos peritos avaliadores.

c) Se se tratar de valores imobiliarios adquiridos em regime de compropriedade, sac inscritos

no activo do FUNDO na propor~ao da parte por este adquirida, sendo valorizados no intervalo

compreendido entre 0 respective valor de aquisi<;:aoe a media simples do valor atribuido pelos

referidos peritos avaliadores.

d) Se se tratar de valores imobiliarios adquiridos em regime de permuta, devem ser avaliados

no activo do FUNDO pelo seu valor de mercado, devendo a responsabilidade decorrente da

respectiva contrapartida ser inscrita no passive do FUNDO ao seu pre~o de custo ou de

constru~ao.

e) Se se tratar de projectos de constru<;:ao,estes devem ser reavaliados por dois peritos

independentes, nomeados pela SOCIEDADEGESTORA, sempre que 0 auto de medic;ao da

situa<;:aoda obra, elaborado por empresa de fiscaliza<;:ao, apresente uma incorpora<;:ao de valor

superior a 10%relativamente ao anterior auto de medic;ao.

Artigo 14° - Comissao de Gestao

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

GESTORAcobrara mensalmenteao FUNDOumaComissaode Gestao de de 0,25 %ao ana sobre 0

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

ao ultimo dia utHdo mes seguinte aquele a que respeita.

Artigo 15° - Comissao de Deposito

Pelo exercfcio das suas fun<;:6es,0 DEPOSITARlOrecebera uma Comissaode Depositocalculadaa

taxa anual de 0,07%, sobre 0 valor liquido global do FUNDO,apurado com referencia ao dia util

imediatamente anterior, a suportar mensalmente pelo FUNDOe que sera liquidada no trimestre

seguinte aquele que respeitar.
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Artigo 16° - Encargos do Fundo

Para efeitos do calculo do valor do FUNDOapenas serao considerados como encargos os seguintes

valores:

a) 0 valor da Comissao de Gestao a pagar a SOCIEDADE GESTORA;

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

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

d) Despesas notariais e registrais relativas a aquisi<;:ao, manuten<;:ao e aliena<;: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 FUNDOe que

legalmente sac imputaveis ao proprietario dos mesmos;

h) Despesas relacionadas com obras em imoveis, tais como as de gestao, coordenac;:ao e

fiscaliza<;:ao de obras, bem como todas as despesas com licenc;:ascamararias devidas pelo FUNDO;

i) Despesas de condominios que legalmente sac imputaveis ao proprietario dos imoveis;

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

k) Custos de Auditorias legalmente obrigatorias e de Revis6esde Contas relativos ao FUNDO;

I) Custos referentes a avaliac;:6esrealizadas por conta do FUNDOa imoveis propriedade do FUNDO

ou que venham a ser por este adquiridos;

m) Outros custos directamente conexos, tais como 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

obrigac;:6es legais do FUNDO.

Artigo 17° - Regras de Determina«;ao dos Resultados do Fundo

e da sua afecta«;ao

Os resultados do FUNDOsac apurados com base no calculo da diferen<;:aentre os proveitos e os

custos gerados durante 0 exercicio. A afecta<;:aodos resultados do FUNDOsera feita nos termos

definidos no artigo 16° deste Regulamento.

Artigo 18° - Politica de Rendimentos

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

com caracter periodico dos rendimentos provenientes dos proveitos liquidos das aplica<;:6ese das

mais-valias realizadas, deduzidos os encargos em que 0 FUNDOincorra.

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

aconselhe, a SOCIEDADEGESTORApodera decidir proceder a distribuic;:aoda totalidade ou de

parte dos rendimentos gerados pelo FUNDO e referidos no numero anterior.
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3. Caso haja lugar a distribui<;:ao de rendimentos, sera feita divulga<;:aode aviso a informar os

participantes do FUNDO at raves do sistema de difusao de informa<;:ao da CMVM e 0 rendimento

distribuido sera pago por credito directo nas contas dos participantes, atraves do DEPOSITARIO.

Capitulo III

UNIDADESDEPARTICIPA~AoE CONDI~6ESDESUBSCRI~AoE RESGATE

Artigo 19° -Caracteristicas gerais das Unidades de Participa<;:ao

a FUNDOe constituido no regime de compropriedadedos participantes, sendo cada um deles

titular de quotas-partes iguais dos valores que integram 0 seu patrimonio, denominadas Unidades

de Participa<;:ao.

Artigo 20° - Valor da Unidade de Participa<;:ao

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

pre<;:oinicial de emissao de EUR500 cada uma.

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

termos do artigo 13° deste Regulamento, sendo publicado mensalmente com referencia ao ultimo

dia domes respectivo,atraves do sistemade difusaode informa<;:aoda CMVM.

Artigo 21 ° - Condi<;:oesde subscri<;:ao

1. a FUNDOsera colocado por subscri<;:aoparticular, nao estando sujeita a qualquer comissao de

subscri<;:aonem a montantes minimos de subscri<;:ao.

2. As Unidades de Participa<;:ao serao subscritas aos balcoes do DEPOSITARIO.

3. a prazo da oferta decorrera no periodo de 5 dias uteis apos a comunica<;:aode autoriza<;:aode

constitui<;:aodo FUNDOpor parte da CMVM, devendo a liquida<;:aofinanceira ser efectuada no 1°

dia utHseguinte aquele prazo.

4. As importancias entregues no momenta da liquida<;:aofinanceira da subscri<;:aosac imputadas

ao FUNDO nesse mesmo momenta e as respectivas unidades de participa<;:aosac emitidas na

mesma data.

5. Caso a subscri<;:aodas unidades de participa<;:aonao atinja 0 montante total do capital inicial

previsto do FUNDO,0 capital do FUNDOconsiderar-se-a automaticamente reduzido para 0

montante de capital efectivamente subscrito.

6. Uma vez que 0 FUNDO eum Fundo Fechado, com excep<;:aoda subscri<;:aoinicial descrita nos

pontes anteriores, as subscri<;:oesso podem ser realizadas em aumentos de capital.

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

capital sera aquele que a SOCIEDADEGESTORAdefinir, nos term os do artigo 44° do Regime

Juridico dos Fundos de Investimento Imobiliario.
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Artigo 22° - Condis;6esde reembolso

1. Uma vez que 0 FUNDO eurn Fundo Fechado, os reembolsos so saDpossiveis de ocorrer no 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<;:ao,no caso referido no ponto anterior, sera

aquele que a SOCIEDADEGESTORAdefinir, nos term os do artigo 44° do Regime Juridico dos

Fundos de Investimento Imobiliario.

Capitulo IV

DIREITOSE OBRIGA<;OESDOSPARTICIPANTES

Artigo 23° - Participas;ao no Fundo

1. A qualidade de participante do FUNDOadquire-se com a subscri<;:ao inicial de Unidades de

Participa<;:ao aos 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 termos do presente

Regulamentode Gestao e confere a SOCIEDADEGESTORAos 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.

Artigo 24° - Direitos dos Participantes

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

a) A. titularidade da quota-parte do patrimonio do FUNDO correspondente ao numero de

Unidades de Participa<;:ao que possuirem;

b) Ao reembolso das Unidades de Participa<;:ao de que sejam titulares, nas condi<;:oes

estabelecidas na Lei e neste Regulamento;

c) A.quota-parte dos rendimentos do FUNDOque venham a 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<;:a entre 0 valor que deveria ter sido 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;
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g) A pronunciarem-se em Assembleia de Participantes.

Artigo 25° - 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<;:aodo FUNDO, mediante 0

envio de carta registada com aviso de recep<;:aoa 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<;:osdas Unidades de Participa<;:ao do FUNDO.As delibera<;:oes

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 comissoes de gestao e de deposito;

b) A modifica<;:ao substancial da Politica de Investimentos do FUNDO;

c) A modifica<;:ao da Politica de Distribui<;:aode Resultados do FUNDO;

d) A transforma<;:ao do FUNDO;

e) Os aumentos e redu<;:oesdo capital do FUNDO;

f) A prorroga<;:ao do prazo do FUNDO;

g) A substitui<;:ao da Sociedade Gestora;

h) A liquida<;:aodo FUNDO.

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

nem aprovar orienta<;:oesou recomenda<;:oessobre esta materia que nao se limitem ao exerdcio da

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

Investimento Imobiliario.

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

de accionistas das sociedades anonimas.

Capitulo V

DIVULGA<;:AODEINFORMA<;:AO

Artigo 26° - Divulga<;aodo valor da Unidade de Participa<;ao

0 valor da Unidade de Participa<;:aoreferido no artigo 20° deste Regulamento, sera divulgado

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

informa<;:aodaCMVMe comunicadoao DEPOSITARIO.
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Artigo 27° - Divulgac;:aoda Carteira de Aplicac;:6es 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.

Artigo 28° - Documentac;: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~ao dos interessados na sede da

SOCIEDADEGESTORAe aos balc6es do DEPOSITARIO, sendo enviados, sem encargos, a quem os

solicitar.

2. ASOCIEDADEGESTORApublicaraumAvisono sistemade difusaode informa~aoda CMVMpara

a) anunciar a disponibiliza~aodos documentos de presta~ao de contas do FUNDO

b) informar os participantes do FUNDOda distribui~ao de rendimentos.

3. 0 Regulamento de Gestao do FUNDO assim como as respectivas altera~6es, bem como os

documentos de presta~ao de contas do FUNDO,serao objecto de divulga~ao no sistema de difusao

de informa~ao da CMVM.

Capitu 10VI

COI-ITASDOSFUNDOS

Artigo 29° -Contasdo Fundo

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

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

auditor referido no artigo 9° deste Regulamento de Gestao.

2. Osdocumentosde presta~aode contas anuaisdo FUNDOserao disponibilizadosnos tres meses

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

Capitulo VII

CONDI<;:6ESDE LlQUIDA<;:AODO FUNDO

Artigo 30° - Liquidac;:aoe partilha do Fundo

1. Os participantes do FUNDO podem exigir a sua liquida~ao, atraves de decisao tomada em

Assembleia de Participantes, devendo essa decisao ser comunicada aCMVM.
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2. 0 prazo para a liquida~ao do FUNDOdevera ser estabelecido na Assembleiade Participantes.

3. A liquida~ao e partilha do FUNDOsignifica que a SOCIEDADEGESTORArealizara 0 activo e

pagara 0 passivo, sendo 0 produto da liquida~ao distribuido pelos participantes, atraves do

DEPOSITARIO.

Capitulo VIII

REGIME FISCAL

Artigo 310 - Regime Fiscal do Fundo

1. As aquisi~6esde bens im6veis efectuadaspela SOCIEDADEGESTORApara a carteira de

aplica~6es do FUNDO esUio isentas do pagamento do Imposto Municipal sobre Transmiss6es de

Im6veis (IMT) nos term os do artigo 10 do Decreto-Lei n° 1/87 de 3 de Janeiro e do artigo 28° n° 2

do Decreto-Lei n° 287/2003 de 12 de Novembro.

2. Os predios integrados na carteira de aplica~6es do FUNDOestao isentos do Imposto Municipal

sobre Im6veis (IMI) nos termos do artigo 46° do Estatuto dos Beneficios Fiscais aprovado pelo

Decreto-Lei n° 215/89 de 1 de Julho, com a redac~ao que the foi conferida pela Lei 32-B12002de

30 de Dezembroe do artigo 28° n° 1 do Decreto-Lei n° 28712003de 12 de Novembro.

3. Os rendimentos dos Fundosde Investimento Imobiliario sac objecto de um regime especifico de

tributa~ao em sede de IRC, relativamente a cada tipo de rendimento auferido, de forma

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

aprovado pelo Decreto-Lei n° 215/89 de 1 de Julho, com a redac~ao que the foi dada pela Lei n°

107-B12003de 31 de Dezembro, ter-se-a:

a) Osrendimentosprediaisque naosejamrelativosahabita~ao social 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~ao e manuten~ao efectivamente

suportados e devidamente documentados;

b) As mais-valias prediais resultantes da aliena~ao de im6veis, que nao sejam relativas a
habita~ao social sujeita a regimes legais de custos controlados, sac tributadas autonomamente

a taxa de 25% que incide sobre 50%da diferen~a positiva entre as mais e as menos-valias

realizadas, apuradas de acordo com 0 C6digo do IRS;

c) As mais-valias que nao sejam prediais, obtidas em territ6rio portugues ou fora dele, sac

tributadas autonomamente a taxa de 10%, nos term os previstos no Codigo do IRS para as

pessoassingulares residentes em territorio portugues, sendo que aquela taxa incide sobre a

diferen~a positiva entre as mais e as menos-valiasobtidas em cada ano;

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

d.1) por reten~ao na fonte como se de pessoassingulares residentes em territorio portugues

se tratasse;

13



852RG31072006

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

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

sendo devida, nao for efectuada pela entidade a quem compete;

d.3) ou a taxa de 25% sobre 0 respective valor llquido obtido em cada ano, no caso de

rendimentos nao sujeitos a retenc;:aona fonte.

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

tributados autonomamente sobre 0 respective valor liquido obtido em cada ano, as seguintes

taxas:

- a taxa 20%,tratando-se de rendimentos de titulos de divida e de rendimentos provenientes

de fundos de investimento;

- a taxa de 25%, nos restantes casos.

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

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

- 0 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 termos 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 term os 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;

- Os 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 32° - Regime Fiscal dos Participantes

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

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

Beneficios Fiscais aprovado pelo Decreto-Lei nO215/89 de 1 de Julho com a redacc;:ao que the foi

conferida pela Lei n° 107-B/2003 de 31 de Dezembro. Em sintese:

a) Os 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
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Unidades de Participa<;aodesses Fundos, uma vez que os proprios Fundos ja foram objecto de

tributa<;aocomo se de pessoas singulares se tratassem.

b) Os titulares de Unidades de Participa<;aoem 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 termos do artigo 78° do eodigo do IRS.

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

Imobiliario de que sejam titulares sujeitos passives de IRe ou sujeitos passives de IRSque os

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

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

residente, situado nesse territorio, nao estao sujeitos a reten<;ao na fonte e deverao ser

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

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

do IRe e do artigo 78° do eodigo do IRS.

d) Se os titulares de Unidades de Participa<;ao em Fundos de Investimento Imobiliario forem

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

estabelecimentoestavel situadonesseterritorio, os mesmossac isentosde IRC/IRS.

e) Aos sujeitos passives de IRe residentes em territorio portugues que, em consequencia de

isen<;ao,nao estejam obrigadosaentrega da declara<;aode rendimentos, 0 imposto retido ou

devido correspondente aos rendimentos das Unidades de Participa<;aoque tenham subscrito,

deve ser restitufdo 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-A do eodigo do IRSe no n07 do artigo 46° do eodigo do IRe.

2. No caso de distribui<;:ao de rendimentos, a SOelEDADE GESTORA publicara 0 valor do

rendimento distribufdo, 0 valor do imposto 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 sac

considerados rendimentos da categoria E, para efeitos de IRS,e ficam sujeitos a tributa<;:aoa

quando da sua coloca<;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 eodigo do IRS.

4. Nao sac sujeitas a imposto de selo as transmissoes gratuitas de valores aplicados em fundos de

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

Imposto de Selo, pela redac<;:ao que the foi CO'nferida pelo D.L. n.o 287/2003 de 12 de Novembro.

5. As opera<;:oes sobre Unidades de Participa<;ao emitidas por Fundos de Investimento Imobiliario,

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

Janeiro.
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Mapa A

Fundosde Investimentogeridospela
SONAEGEST- SociedadeGestoradeFundosde Investimento,S.A.

Denomina~ao Tipo
Polftica de

Investimentos
VLGF em euros N°de Participantes

Investimento num conjunto

Fundo fechado de de imoveis inseridos em

Fundo de Investimento

I

SUbscri<;:ao areas comerciais bastante

Imobiliario IMOSONAE pa~icular. sujeito ao desenvol~i~as, dispersos

DaiS regime previsto no pelo terntono nacional. e
nO2 do artigo 48° do terrenos considerados pela
RJFII sua localiza<;:ao, capazes de

suportar bons projectos de
constru<;:ao.

115.340.028,51 €

2 participantes

(a data e 31/12/2005)

(anexo referido no ponto 9. do artigo 4° do Regulamento de Gestao do Fundo de Investimento Imobiliario Fechado
"IMOSEDE")
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