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ADVERTÊNCIAS AOS INVESTIDORES

A presente emissão foi sujeita a registo prévio na comissão de mercado de valores mobiliários
(CMVM) sob o nº ............ .

A concessão do registo significa que a CMVM considera a emissão conforme com a legislação
aplicável, mas não envolve por parte dela qualquer garantia ou responsabilidade quanto à
suficiência, veracidade, objectividade ou actualidade da informação prestada pela entidade
emitente, nem qualquer juízo sobre a situação económica e financeira dessa entidade, a
viabilidade dos investimentos que o produto dessa emissão se destine a financiar, a
oportunidade ou adequação da própria operação ou a qualidade dos valores mobiliários a emitir.

A admissão à cotação significa que a autoridade competente para a decidir a considera
conforme com a legislação aplicável, mas não envolve por parte dela nem quando for o caso e
no que respeita à aprovação do respectivo prospecto por parte da autoridade competente para o
aprovar qualquer garantia ou responsabilidade quanto à suficiência, veracidade, objectividade ou
actualidade da informação prestada pela entidade emitente, nem quanto à situação económica e
financeira desta última, à sua viabilidade ou à qualidade dos valores mobiliários em causa.

O facto de a comissão do mercado de valores mobiliários haver consentido que no prospecto e
no anúncio de lançamento da oferta se inclua a menção de que os valores objecto de oferta se
destinam a ser admitidos à cotação em bolsa não envolve da parte dela qualquer garantia ou
responsabilidade quanto à efectiva admissão de tais valores à cotação.

A emissão não foi objecto de notação por uma sociedade de prestação de serviços de notação
de risco (rating) registada na CMVM.

O Banco Totta & Açores, S.A. é o intermediário financeiro responsável pela colocação das
unidades de participação objecto da oferta, obrigando-se a desenvolver os melhores esforços
com vista à colocação das unidades de participação sem se vincular à aquisição de qualquer
parcela das mesmas que não seja adquirida pelos destinatários da oferta.

Ainda que não seja integralmente colocada, a oferta subsiste, na parte em que o for.

ENTIDADE ORGANIZADORA BANCO TOTTA & AÇORES
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CAPÍTULO I

RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO

1.1 - Responsabilidade pelo Prospecto.
Nos termos da lei os responsáveis pelo prospecto declaram, no âmbito da
responsabilidade que lhes é atribuída, que os elementos nele inscritos estão de acordo
com os factos e que não existem omissões que possam alterar o seu significado,
responsabilizando-se assim pela suficiência, veracidade, objectividade e actualidade
das informações nele contidas à data da sua publicação.

São responsáveis pelo prospecto:
- A Refundos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.,

na qualidade de entidade emitente.

- Os membros do Conselho de Administração da Refundos.
 Conselho de Administração:

-  Presidente: -  Carlos José Sanches Vaz Pardal
-  Vogal: -  Carlos Miguel de Paula Martins Roballo

 em representação da ABEILLE VIE - Societé
 Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalization.

-  Vogal: -  António Infante da Câmara Trigueiros de Aragão

- Os membros do Conselho Fiscal da Refundos, relativamente aos elementos
por si aprovados e certificados pela Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas.

 Conselho Fiscal - 1995:
-  Presidente: -  Dr. Francisco José Ribeiro Valério

-  Vogais: -  Dr. José Eduardo Lucas Lopes
-  Dr. José Maria Rego Ribeiro da Cunha

em representação de Amável Calhau, Justino Romão,
Ribeiro da Cunha & Associados - Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas

-  Suplente: -  Dr. Fernando Manuel de Magalhães Teixeira Pinto
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Conselho Fiscal - 1996:

-  Presidente: -  Dr. Francisco José Ribeiro Valério
-  Vogais: -  Drª Catarina Alcobia Luz Camara Pestana

-  Dr. José Maria Rego Ribeiro da Cunha
em representação de Amável Calhau, Justino Romão,
Ribeiro da Cunha & Associados - Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas

-  Suplente: -  Dr. Fernando Manuel de Magalhães Teixeira Pinto

Conselho Fiscal - 1997:

-  Fiscal Único:
-  Dr. José Maria Rego Ribeiro da Cunha

em representação de Amável Calhau, Ribeiro da
Cunha & Associados - Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas.

-  Suplente: - Fernando Manuel de Magalhães Teixeira Pinto R.O.C.

- Dr. Vítor Manuel Rodrigues de Oliveira relativamente às contas do Maxirent por si
certificadas, referentes aos anos de 1995, 1996 e 1997.

- Banco Totta & Açores na qualidade de intermediário financeiro.

1.2 - Auditor Externo.

1.2.1 - As contas do Maxirent, às datas de 31 de Dezembro de 1995, de 31 de Dezembro de
1996 e de 31 de Dezembro de 1997, foram certificadas pelo Dr. Vítor Manuel Rodrigues
de Oliveira, que sobre elas redigiu as certificações adiante reproduzidas.
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1.2.2 - Certificação Legal das Contas do Maxirent do exercício de 1995.
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1.2.3 - Certificação Legal das Contas do Maxirent do exercício de 1996.
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1.2.3 - Certificação Legal das Contas do Maxirent do exercício de 1997.
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1.3 - Revisão de contas.

O Conselho de Administração da Refundos declara que:
- Os relatórios e as contas da Refundos referentes aos exercícios de 1995, 1996 e 1997,

foram aprovados em Assembleia Geral reunida, respectivamente, em 14 de Março de
1996, em 31 de Março de 1997 e em 24 de Março de 1998.

- As contas da Refundos dos exercícios de 1995 e 1996 foram verificadas por "Amável
Calhau, Justino Romão, Ribeiro da Cunha & Associados" Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas nº 19, com sede na Rua Artilharia Um, 104 - 4º Esq., 1070 Lisboa,
sociedade que passou a  ter o nome de "Amável Calhau, Ribeiro da Cunha &
Associados" a qual verificou as contas de 1997, sempre representadas pelo Dr. José
Maria Rego Ribeiro da Cunha que sobre elas redigiu as certificações adiante
reproduzidas.
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1.3.1- Certificação Legal das Contas da Refundos do exercício de 1995.



Erro! Marcador não definido.



Erro! Marcador não definido.

1.3.2- Certificação Legal das Contas da Refundos do exercício de 1996.
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1.3.3- Certificação Legal das Contas da Refundos do exercício de 1997.
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CAPÍTULO II

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO AUMENTO DE CAPITAL
E ADMISSÃO À COTAÇÃO

2.1 - Constituição, capital e política de investimentos
2.1.1 - Constituição

O Maxirent - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado iniciou a sua actividade em 01
de Março de 1993 após a autorização de constituição constante da portaria 367/92 de 3
de Dezembro.

2.1.2  - Informações relativas ao capital.
O Maxirent, inicialmente constituído com um capital de 3 milhões de contos, irá
aumentar o seu capital para 5 milhões de contos, através da emissão de 2 milhões de
unidades de participação a serem subscritas nas condições estipuladas no artº 18º do
Regulamento de Gestão do Fundo.
O capital do Fundo pode aumentar mediante autorização prévia da Comissão do
Mercado de Valores Imobiliários.

2.1.3 - Política de investimentos.
O Fundo tem uma política de aplicações baseada em critérios de segurança e
rentabilidade, de forma a acautelar e valorizar os interesses dos participantes. O
investimento dos capitais disponíveis é feito na sua grande parte em activos imobiliários,
tendo em conta não só o rendimento imediato, como também a sua valorização futura.
Isto significa que o fundo, à partida, não privilegia nos seus investimentos nenhum
segmento do mercado nem nenhuma zona do País, baseando-se sempre as suas
decisões sobre aquisição de património imobiliário na existência de procura por
satisfazer, de forma a acautelar o arrendamento dos seus imóveis

2.2 - Participações no Capital.
- Os subscritores de mais de 10% de unidades de participação do Maxirent são os

seguintes:
-  Fundo de Pensões do Pessoal dos CTT
-  Abeille Vie - Socièté Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalization
-  Fundo de Pensões do Banco de Portugal
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2.3 - Finalidade do Aumento de Capital.
Desenvolver a actividade do Maxirent não só através da concretização de projectos em
curso como também através de novos projectos que satisfaçam a política de
investimentos definida para o Fundo.

2.4 - Finalidade da Cotação.
A solicitação da admissão das unidades de participação do Maxirent à cotação oficial da
Bolsa de Valores de Lisboa é imposta à Refundos pelo Regulamento de Gestão do
Fundo (artº 17º).

2.5 - Deliberações, autorizações e aprovações da emissão.
As novas unidades de participação do Maxirent serão emitidas com base na deliberação
do Conselho de Administração da Refundos de ........... e mediante autorização prévia
do aumento de capital do Fundo por parte da C.M.V.M..

2.6 - Montante, natureza e representação.
Emissão de 2.000.000 de unidades de participação, a realizar por subscrição pública,
reservada a detentores de unidades de participação do MAXIRENT - Fundo de
Investimento Imobiliário Fechado. A totalidade das unidades de participação emitidas
revestirão a forma escritural, sendo objecto de inscrição nas contas dos respectivos
titulares junto dos intermediários financeiros legalmente habilitados.

2.7 - Período e locais de subscrição.
As ordens de subscrição poderão ser transmitidas nos estabelecimentos do Banco Totta
& Açores dentro dos seguintes períodos previstos:

• Um primeiro período de subscrição, não inferior a 15 dias, reservado aos
participantes, decorre de ....... de .......... a ............de ........;

• Um segundo período, não inferior a 21 dias, dentro de um prazo até seis meses a
partir do início do primeiro período, reservado aos participantes os primeiros 15 dias
e ao público em geral os restantes dias.
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2.8 - Preço de subscrição e modo de realização.
O preço de subscrição para os participantes será igual ao valor da unidade de
participação calculado e divulgado, nos termos da lei, pela Sociedade Gestora,
referente ao último dia do primeiro período de subscrição, para os que subscreverem
nesse período, ou ao valor da unidade de participação calculado e divulgado, nos
termos da lei, pela Sociedade Gestora, referente ao 15º dia do 2º período, se tiverem
subscrito neste último período. Aos valores atrás indicados acresce uma comissão de
emissão de ......%.
O preço de subscrição para o público em geral será igual ao valor da unidade de
participação calculado e divulgado, nos termos da lei, pela Sociedade Gestora,
referente ao último dia do 2º período de subscrição acrescido da comissão de emissão
de .... %.
O pagamento das unidades de participação será efectuado a contado a liquidar no acto
da subscrição.

2.9 - Modalidades de subscrição.
As unidades de participação a emitir com subscrição reservada a detentores de
unidades de participação do MAXIRENT serão oferecidas directamente àqueles
detentores.
Caso os direitos de subscrição não sejam integralmente exercidos, proceder-se-á ao
rateio das unidades de participação sobrantes, no qual participarão os participantes,
que tiverem declarado nele estarem interessados. As unidades de participação
sobrantes serão atribuídas na proporção do valor das respectivas subscrições, e com
arredondamento por defeito, nos termos do artigo 135º número 4, do Código do
Mercado de Valores Mobiliários .
As unidades de participação eventualmente sobrantes do rateio atrás previsto poderão
ser subscritas pelo público em geral, ao preço de subscrição que for divulgado nos
termos referidos no ponto 2.8 supra.
Em caso de subscrição incompleta o aumento de capital limitar-se-à ao montante das
unidades de participação subscritas.

2.10 - Dividendos e outras remunerações.
As novas unidades de participação, no montante de 2.000.000, terão direito, a partir da
data da sua subscrição, aos mesmos rendimentos que forem distribuídos às unidades
de participação que já estão em circulação.
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2.11 - Regime Fiscal.
O património imobiliário do Maxirent está isento de sisa e de contribuição autárquica e
os rendimentos dele provenientes estão sujeitos a imposto à taxa de 20% e, no caso
das mais valias a uma taxa de 25% sobre metade do seu montante.
Os rendimentos das aplicações mobiliárias estão sujeitos ao regime em vigor para cada
uma delas e que se situa, de uma forma geral, numa taxa de 20%.
Os detentores de unidades de participação estão isentos de imposto sobre os
rendimentos distribuídos e sobre as mais valias provenientes da valorização das
unidades de participação tendo, também, um benefício fiscal no imposto sucessório.

2.12 - Serviço Financeiro.
O depositário do Maxirent é o Banco Totta & Açores.

2.13 - Direitos de preferência.
Os participantes do Fundo terão, na proporção das unidades de participação que
possuam, direito de preferência na subscrição das novas unidades, resultando o
número de unidades de participação a subscrever da aplicação do coeficiente de
0,6666667 aos direitos de subscrição detidos no momento do início da subscrição, com
arredondamento por defeito.
As unidades de participação sobrantes serão rateadas entre os participantes que
tiverem declarado estar interessados, na proporção das respectivas subscrições.

2.14 - Direitos atribuídos.
Os participantes têm, designadamente, como direitos principais, o direito à informação,
o direito aos rendimentos a distribuir, o direito à partilha do património do Fundo em
caso de liquidação e o direito a solicitar o resgate das unidades de participação nos
termos do regulamento de gestão.

2.15 - Regime de transmissão.
As unidades de participação são livremente transaccionáveis.
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2.16 - Organização e liderança.
A presente EMISSÃO é organizada pelo Banco Totta & Açores, sem recurso a
consórcio de tomada firme e de colocação.
As funções de depositário previstas na lei são exercidas pelo Banco Totta & Açores.

2.17 - Admissão à Cotação.
Quando a subscrição estiver completa ou, o mais tardar, no termo do 2º período, será
solicitada pela Sociedade Gestora, nos termos da lei, a admissão das novas unidades
de participação emitidas à cotação oficial na Bolsa de Valores de Lisboa.

2.18 - Contrato de liquidez.
Não existe nem se prevê que venha a existir qualquer contrato de liquidez.

2.19 - Valores mobiliários admitidos à cotação.
Estão admitidos à negociação no mercado de cotações oficiais da Bolsa de Valores de
Lisboa 3.000.000 de unidades de participação do MAXIRENT - Fundo de Investimento
Imobiliário Fechado.

2.20 - Títulos definitivos.
As unidades de participação são escriturais pelo que não haverá lugar à emissão de
títulos definitivos.

2.21 - Ofertas públicas de transacção.
Não foram feitas ofertas públicas de transacção realizadas por terceiros ou pela
Refundos.
Não foram efectuadas, até à data, ofertas públicas de transacção por terceiros
relativamente a valores mobiliários do emitente nem ofertas públicas de transacção
efectuadas pelo emitente relativamente a valores mobiliários de uma outra sociedade.
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2.22 - Carteira de Aplicações.

MAXIRENT - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado

O património do Fundo, em 31 de Dezembro de 1998, era constituído pelos seguintes valores:

Cód. Descrição Valor Total
Imóveis
Construções
Acabadas
Arrendadas
Praça 5 de Outubro e R.Capitão Leitão / Parede 727.745.739
Imóvel, R. dos Correeiros, 161 a 159 - Lisboa 133.294.008
Lojas A e B,R. João Pinto Ribeiro, Lt. 4 - Lisboa 39.678.699
Loja,Av.Duque DAvila, nº 32A e 32B-Lisboa 116.169.812
Loja A,R.Major Afonso Pala, nº 51 e 53-Setubal 25.728.561
Loja,Av. Marquês de Tomar, nº 44B e 44C-Lisboa 166.221.058
Loja, R. Vanicelos, nº 10 e 10A - Setúbal 22.894.746
Edifício, R. Fernandes Tomás, 647 a 659, Porto 268.086.341
Loja na R. Dr. António Elvas, no Laranjeiro 122.453.469
Imóvel,R. Circular Sul, nº 35 e 35A-Lisboa 85.360.024
Loja,R. Frederico Arouca, nº 30 a 38-Cascais 52.557.725
Imóvel, Av. República Guiné Bissau, nº 20-Setúbal 196.361.551
Fracção F, R. Raúl Brandão Lt. 6-Pinhal Novo 15.865.936
Loja,R. Marco Cabaço, nº 21-Charneca da Caparica 25.383.680
Imóvel nos Olhos DÁgua, Quinta do Anjo 104.255.015
Loja A e B na Rua 9, Tapada das Mercês 33.400.000
Loja,Largo da Ramada Alta, Freg. de Cedofeita, Porto 46.680.600
Prédio Misto, Azinhaga da Torre do Fato, Lumiar, Lisboa 162.279.500
Imóvel, R. 5 de Outubro, nº 2-Carcavelos 181.860.000
Armazém, Zona de Agualva-Cacém, Sintra 324.693.579
Armazém, Zona Industrial Pau Queimado, Montijo 26.106.500
Lojas23e24,Centro Comercial das Palmeiras 91.292.150
Imóvel, Rua Cidade Córdova - Alfragide 975.963.000
Não Arrendadas
Edifício na Estrada de Alfragide, Amadora 282.700.614
Loja na Av. 5 de Outubro, em Setúbal 46.438.608
Armazém Quinta da Francelha de Baixo, Lote 2, Sacavém 350.676.750
Outros Valores
Participações em Sociedades imobiliárias 14.000.000
LIQUIDEZ
Depósito à ordem 6.180.941
Depósitos com pré-aviso e a prazo 1.132.000.000
Aplicações nos mercados interbancários
EMPRÉSTIMOS
OUTROS VALORES A REGULARIZAR
Valores activos
Adiantamentos por conta de imóveis
Armazém F, Zona industrial  S. Carlos, Mem Martins 42.390.000
Terreno, R.Prof.Francº Gentil Martins (ex C.Almoster),Lx 21.455.710
Terreno, Quinta da Lage, Palmela 40.568.450
Imóvel, "Quinta do Meio" - Setúbal 43.926.990
Outros 215.295.262
Valores passivos -148.598.012
Valor Líquido Global Fundo (VLGF) 5.991.367.006
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CAPÍTULO III

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA

3.1 - Informações relativas à administração, direcção e fiscalização.

3.1.1 - Composição

- A composição actual dos órgãos sociais da Refundos é a seguinte:

Assembleia Geral
Presidente -  Pedro Mendonça de Queiroz Pereira

Secretário - Drª Custódia Maria Balonas Canelas Lourenço Marques

Secretário -  Joaquim Francisco

Conselho de Administração
Presidente -  Eng. Carlos José Sanches Vaz Pardal

Vogal -  Carlos Miguel de Paula Martins Roballo
em representação da ABEILLE VIE - Societé Anonyme
d'Assurances Vie et de Capitalization

Vogal -  António Infante da Câmara Trigueiros de Aragão

Fiscal Único -  Dr. José Maria Rego Ribeiro da Cunha
em representação de Amável Calhau, Ribeiro da Cunha &
Associados - Soc. de Revisores Oficiais de Contas

3.1.2 - Relações económicas e financeiras com a Sociedade Gestora

Os órgãos de administração detinham, em 30 de Abril de 1998, o seguinte número de
acções da Refundos:

Conselho de Administração
Conselho Fiscal

.....................    74.800   acções

..................... .          0   acções
Total .....................    74.800   acções
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3.2 - Constituição e objecto social.
- A Refundos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário constituiu-se

em 28 de Janeiro de 1993, por tempo indeterminado, após a autorização dada pela
portaria 388/92 - 2ª Série, publicada no D.R. de 3 de Dezembro de 1992.
A sua actividade consiste na gestão de fundos de investimento imobiliário.

3.3 - Legislação que regula a actividade da Refundos.
A actividade da Empresa, como Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Imobiliário, é regulada pelo D.L. 294/95 de 17 de Novembro, pelo Código das
Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.
O funcionamento do Maxirent obedece, igualmente, ao estabelecido no D.L. 294/95 de
17 de Novembro.

3.4 - Participações no Capital.
- Os accionistas da Refundos com uma participação superior a 10% do capital social da

sociedade gestora são os seguintes:
-  Carlos José Sanches Vaz Pardal
-  Abeille Vie - Socièté Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalization

3.5 - Acções próprias.
Não são detidas acções próprias.

3.6 - Representante para as Relações com o Mercado.
As relações com o mercado serão asseguradas pelo Sr. Eng. Carlos José Sanches Vaz
Pardal, Presidente do Conselho de Administração da Refundos, com sede na Av. Dr.
Mário Moutinho, Lote 1732 - R/c - C, em Lisboa.
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CAPÍTULO IV

INFORMAÇÕES RELATIVAS À ACTIVIDADE DA SOCIEDADE GESTORA

4.1 - Actividades e mercado.
A Refundos tem como única actividade a gestão de fundos de investimento imobiliário e
é a sociedade gestora do Maxirent, único Fundo que neste momento administra.

4.2- Acontecimentos excepcionais.
Nada a referir.

4.3- Dependências significativas.
Nada a referir.

4.4- Procedimentos judiciais ou arbitrais.
Não existe qualquer procedimento judicial ou arbitral susceptível de incidência
importante sobre a sua situação financeira.

4.5- Interrupções de actividade.
Não houve interrupções de actividade.
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CAPÍTULO V

PATRIMÓNIO, SITUAÇÃO FINANCEIRA E RESULTADOS

5.1 - Balanços e Contas de Resultados.
5.1.1 - Balanços e Contas de Resultados da Sociedade Gestora relativos aos três últimos

exercícios.

BALANÇOS (em milhares de escudos)

1995 1996 1997
ACTIVO
Caixa 1.626 100 88
Disponibilidades 854 329 5.758
Outros Créditos 73.200 77.000 83.200
Créditos sobre clientes 0 0 23.409
Imobilizações Incorpóreas 0 0 0
Imobilizações Corpóreas 2.275 6.782 5.425
Outros activos 0 0 7.517
Contas de Regularização 7.257 6.493 977
TOTAL ACTIVO 85.212 90.704 126.374
PASSIVO
Outros Recursos 5.500 0 0
Outros Passivos 2.070 5.134 17.178
Contas de Regularização 3.457 4.715 4.128
Provisões para riscos e encargos 0 0 74
Passivos Subordinados 0 1.500 0
TOTAL ......................................... 11.027 11.349 21.380
SITUAÇÃO LÍQUIDA
Capital 75.000 75.000 75.000
Reservas 0 0 606
Resultados Transitados -5.108 -815 0
Resultados  do Exercício 4.293 5.170 29.388
TOTAL.......................................... 74.185 79.355 104.994
TOTAL (PAS + SL) 85.212 90.704 126.374



Erro! Marcador não definido.

CONTAS DE RESULTADOS (em milhares de escudos)

1995 1996 1997
Juros e Proveitos equiparados 8.384 5.763 4.828
Comissões 39.766 49.738 83.494
TOTAL PROVEITOS 48.150 55.501 88.322
Juros e Custos equiparados 1.870 464 70
Comissões 2.221 2.868 0
Custos com Pessoal 21.445 25.377 26.985
Fornecim. e Serviços de terceiros 16.228 14.383 9.509
Amortizações do Exercício 1.763 2.669 2.569
Outros custos de exploração 481 602 928
Provisão s/ créditos cobrança duvidosa 0 0 595
Outros impostos 39 11 42
TOTAL CUSTOS 44.047 46.374 40.698
LUCRO DE EXPLORAÇÃO 4.103 9.127 47.624
Ganhos extr. e exerc. anterior 196 23 0
Perdas extr. e exerc. anterior 6 0 174
Dotações imp. s/ lucro - 3.980 18.062
RESULTADO DO EXERCÍCIO 4.293 5.170 29.388

5.1.2 - Balanços e Contas de Resultados do Fundo relativos aos três últimos exercícios.

BALANÇOS MAXIRENT (em milhares de escudos)

1995 1996 1997
ACTIVO
Imobilizações Corpóreas 1.341.905 2.773.379 3.603.949
Carteira de Títulos e Part. Soc. Imob. 0 0 10.000
Outros activos 61.003 59.475 91.661
Disponibilidades 107 9.655 1277
Outros Créditos 225.500 273.500 0
Contas de Regularização 3.561 5.294 2.149
Flutuação de Valores 6.500 6.500 6.500
TOTAL ACTIVO 1.638.576 3.127.803 3.715.536
PASSIVO
Unidades de Participação 1.361.868 2.557.866 3.000.000
Reajustamentos 133.142 125.794 225.382
Resultados Transitados 54.951 90.262 135.972
Rendimentos distribuídos -127.636 -135.117 -249.087
Flutuação de Valores 104.961 195.775 231.254
Lucro do Exercício 90.261 135.972 132.871
Outros Passivos 5.319 130.201 176.473
Contas de Regularização 15.710 27.050 62.671
TOTAL PASSIVO 1.638.576 3.127.803 3.715.536

Rubricas Extra Patrimoniais
Outras Contas Extra Patrimoniais
Compra 210.400 462.050 90.050
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CONTAS DE RESULTADOS DO MAXIRENT (milhares de escudos)

1995 1996 1997
Juros e Proveitos equiparados 47.606 57.920 10.932
Reposição e Anulação Provisões 0 0 745
Outros Prov. Exploração 122.021 185.163 308.115
TOTAL PROVEITOS 169.627 243.083 319.792
Juros e Custos equiparados 2 51 2.543
Comissões 44.492 51.163 93.165
Gastos gerais administração 4.938 8.373 16.586
Outros custos de exploração 17 33 112
Provisões do Exercício 0 0 21.917
Outros Impostos 29.917 46.990 62.186
TOTAL CUSTOS 79.366 106.610 196.509
LUCRO DE EXPLORAÇÃO 90.261 136.473 123.283
Ganhos extraordinários 0 0 12.706
Perdas extraordinárias 0 501 3.118
RESULTADO DO EXERCÍCIO 90.261 135.972 132.871

5.2 - Cotações.
- Quadro indicativo do valor de Cotação da Unidade de Participação no último dia de

cada mês.

30 de Novembro de 1997 ................……… 1.154$556
31 de Dezembro de 1997 ................……… 1.158$828
31 de Janeiro de 1998 ....................……… 1.162$136
28 de Fevereiro de 1998 .................……… 1.166$498
31 de Março de 1998 ......................……… 1.173$881
30 de Abril de 1998 (*)....................………. 1.143$012
31 de Maio de 1998 ........................……… 1.150$606
30 de Junho de 1998 ......................……… 1.157$327
31 de Julho de 1998........................……… 1.163$421
31 de Agosto de 1998 ....................………. 1.168$594
30 de Setembro de 1998 .................……… 1.172$450
31 de Outubro de 1998 ...................……… 1.177$199
30 de Novembro de 1998 ................……… 1.188$213
31 de Dezembro de 1998 ................……… 1.198$273
(*) - Distribuição de rendimentos (40$00 por u.p.)
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5.3 - Endividamento.
Na gestão do Fundo ter-se-á em conta a possibilidade de endividamento, prevista na
lei, até ao limite de 10% do seu valor global.
Com o Banco Totta & Açores foi negociada para o Maxirent, uma facilidade de
descoberto na conta de depósitos à ordem até ao limite de 150.000 contos, com início
no mês de Junho de 1997 e com um prazo de utilização, prorrogável, de seis meses.
Com a Caixa Geral de Depósitos foi negociado para o Maxirent, um financiamento em
conta corrente até ao limite de 100.000 contos, com início no mês de Abril de 1998 e
com um prazo de utilização, prorrogável, de doze meses.
O Maxirent não está a utilizar nenhum dos financiamentos atrás referidos pelo que
presentemente não existe qualquer endividamento.
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CAPÍTULO VI

PERSPECTIVAS FUTURAS

6.1 - Evolução dos negócios.
O capital do Maxirent foi totalmente aplicado em património imobiliário destinado,
principalmente, a comércio e armazenagem tendo sido recentemente concluída a
construção de um imóvel que também tem uma área destinada a escritórios.
A evolução do mercado imobiliário está ligada à actividade económica do País e
considera-se estar a evoluir no sentido de um maior equilíbrio entre a oferta e a procura,
o que irá provocar uma maior estabilidade no valor das rendas.
Será contudo de esperar um ajustamento das rentabilidades em consonância com as
alterações que se têm vindo a verificar nas taxas de juro, nomeadamente nas referentes
aos depósitos a prazo, considerando-se, o que é pacificamente aceite, que a
rentabilidade dos fundos imobiliários se situará normalmente acima dos valores das
aplicações financeiras com igual risco.
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CAPÍTULO VII

OUTRAS INFORMAÇÕES

7.1 - Regulamento de Gestão do Maxirent.

REFUNDOS  -  SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Av. Dr. Mário Moutinho, Lote 1732 - R/c - C - 1400 LISBOA

Capital Social:  75 000 000$00

Matrícula nº  4046 da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa.
Pessoa Colectiva nº 502913290.

Regulamento de gestão do MAXIRENT - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado

ARTIGO 1º

1  -  O MAXIRENT - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, adiante designado simplesmente por Fundo, é
constituído por tempo indeterminado.

2 - O Fundo, inicialmente constituído com um capital de 3.000.000.000$00, representado por três milhões de unidades
de participação, irá aumentar o seu capital para 5.000.000.000$00, através da emissão de dois milhões de unidades de
participação a serem subscritas nas condições estipuladas no artº 18º.

3  -  O capital do Fundo poderá ser aumentado ou reduzido, por uma ou mais vezes, mediante pedido de autorização da
Sociedade Gestora à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

4 -  O Fundo é autónomo, pelo que o seu património não responde pelas dívidas dos participantes ou da sociedade
gestora.

5 - Os participantes não responderão em nenhuma circunstância por quaisquer responsabilidades contraídas pelo
Fundo.

6 -  Os participantes do Fundo são titulares de quotas-partes dos valores que o integram.

ARTIGO 2º

O Fundo é administrado pela Sociedade Gestora REFUNDOS - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Imobiliário, S. A., com sede na Av. Dr. Mário Moutinho, lote 1732 - R/c - C, em Lisboa, adiante designada
simplesmente por Sociedade Gestora, que possui um capital social de 75 000 000$00.

ARTIGO 3º

1 -  As funções de depositário previstas na lei são exercidas pelo Banco Totta & Açores, S. A., com sede na Rua
Áurea, 88, em Lisboa, adiante designado simplesmente por depositário.
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2  -  Compete, em especial, ao depositário:
a) Receber em depósito ou inscrever em registo os valores mobiliários do Fundo, consoante sejam titulados ou

escriturais.
b) Efectuar todas as compras e vendas dos valores mobiliários do Fundo de que a sociedade gestora o incumba,

as operações de cobrança de juros, dividendos e outros rendimentos por eles produzidos, bem como as
operações decorrentes do exercício de outros direitos de natureza patrimonial relativos aos mesmos valores.

c) Receber e satisfazer os pedidos de subscrição de unidades de participação.
d) Pagar aos participantes a sua quota-parte nos lucros do Fundo.
e) Ter em dia  a  relação cronológica de todas as operações realizadas e estabelecer trimestralmente o

inventário descriminado dos valores à sua guarda.
f) Assumir uma função de vigilância e garantir perante os participantes o cumprimento do regulamento de

gestão do Fundo, especialmente no que se refere à política de investimentos.

3  -  O depositário deve ainda:
a) Assegurar que a venda, a emissão, o reembolso e a anulação das unidades de participação sejam efectuadas

de acordo com a lei e o regulamento de gestão.
b) Assegurar que o cálculo do valor das unidades de participação se efectue de acordo com a lei e o

regulamento de gestão.
c) Executar as instruções da sociedade  gestora, salvo se forem  contrárias à lei ou ao regulamento de gestão.
d) Assegurar  que, nas operações relativas aos valores que integram o Fundo, a contrapartida lhe seja entregue

nos prazos conformes à prática do mercado.
e) Assegurar que os rendimentos do Fundo sejam aplicados em conformidade com a lei e o regulamento de

gestão.

4  -  O depositário tem direito a cobrar quadrimestralmente ao Fundo uma comissão de depósito de um por mil ao ano,
calculada sobre o valor médio do património do Fundo relativo a esse quadrimestre.

ARTIGO 4º

O património do Fundo é dividido em unidades de participação escriturais, de características iguais, sem valor
nominal.

ARTIGO 5º

1  -  O valor, que no início será de 1.000$00, de cada unidade de participação é obtido a partir da divisão do valor
líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação em circulação.

2  -  Caberá à Sociedade Gestora a determinação diária, excepto aos sábados, domingos e feriados, do valor das
unidades de participação, com referência às 10 horas de cada dia e de acordo com os critérios financeiros geralmente
aceites e com as normas legalmente estabelecidas, sendo o respectivo valor publicado nos termos da lei.

3  -  Para efeitos do cálculo do valor da carteira do Fundo, os imóveis são considerados pelo seu valor venal, ou seja, o
preço que poderia provavelmente ser obtido pela sua venda no momento da sua avaliação, com a diligência normal
exigível à Sociedade Gestora.

4  -  O valor da unidade de participação evolui em função dos activos integrantes da carteira do Fundo, pelo que pode
aumentar ou diminuir.

5  - Sobre o valor da unidade de participação calculada nos termos do nº 1 deste artigo a Sociedade Gestora tem direito
a uma comissão de emissão de quatro por cento, cobrada aos participantes no momento da transacção e calculada
sobre o montante desta.

6  -  O  reembolso das  unidades  de  participação na data de liquidação do Fundo corresponderá à quota-parte do valor
de liquidação do Fundo, relativamente ao qual a Sociedade Gestora tem direito a uma comissão de reembolso de dois
por cento.
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7  -  O reembolso das unidades de participação que venha a ser solicitado nos termos do nº1 do art. 12º deverá ser feito
com base no último valor da unidade de participação conhecido e divulgado na data do respectivo pedido,
relativamente ao qual a Sociedade Gestora tem direito a uma comissão de reembolso de dois por cento.

8  -  O reembolso das unidades de participação referidas no número anterior será feito no prazo de um ano.

ARTIGO 6º

1 -  O subscritor é participante do Fundo a partir do momento em que a entidade vendedora aceita a subscrição,
devidamente solicitada pelo interessado ou pelo seu representante legal, tendo em vista a aquisição de unidades de
participação.

2  -  A subscrição de unidades de participação obriga os participantes à aceitação do regulamento de gestão e confere à
Sociedade Gestora os poderes necessários para realizar os actos de administração do Fundo

3 - A entidade vendedora apreciará e decidirá, no mesmo dia ou no dia útil seguinte, quanto à aceitação da
participação.

ARTIGO 7º

1  -  Os participantes têm direito:
a) A toda a informação sobre o Fundo, nomeadamente:

- ao prospecto, previamente à subscrição de unidades de participação.
- a que lhes sejam enviados a seu pedido, sem encargos, os relatórios anual e semestral, que também deverão
estar disponíveis nos locais de venda das unidades de participação.

b) À quota-parte do produto da partilha do Fundo, em caso de liquidação.
c) À sua quota-parte nos rendimentos líquidos distribuídos pelo Fundo.
d) A exigir a liquidação do Fundo caso a Sociedade Gestora não solicite a admissão das unidades de

participação à cotação oficial da Bolsa de Valores de Lisboa após a subscrição do seu capital.
e) A solicitar o resgate das suas unidades de participação nos termos do nº1 do art. 12º.

ARTIGO 8º

1  - As unidades de participação são subscritas, pelo último valor conhecido e divulgado na data da subscrição, nos
balcões do depositário, em estabelecimento da Sociedade Gestora ou através de entidades colocadoras previamente
autorizadas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, ouvido o Banco de Portugal.

2  -  O preço de subscrição será liquidado com a aceitação do pedido de subscrição.

ARTIGO 9º

O Fundo terá uma política de aplicações baseada em critérios de segurança e rentabilidade, de forma a acautelar e
valorizar os interesses dos participantes. O investimento dos capitais disponíveis será feito na sua grande parte em
activos imobiliários, tendo em conta não só o rendimento imediato, como também a sua valorização futura.
Isto significa que o fundo não irá, à partida, privilegiar nos seus investimentos nenhum segmento do mercado nem
nenhuma zona do País, baseando-se sempre as suas decisões sobre aquisição de património imobiliário na existência
de procura por satisfazer, de forma a acautelar o arrendamento dos seus imóveis.

ARTIGO 10º

1 -  O património do Fundo só pode ser constituído por valores imobiliários, numerário, depósitos bancários, títulos de
dívida pública, obrigações hipotecárias, títulos de participação e obrigações de empresas cotadas em bolsa que tenham
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sido objecto de notação, correspondente, pelo menos, à notação A ou equivalente, por uma empresa de rating registada
na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ou internacionalmente reconhecida, participações noutras instituições
de investimento colectivo e aplicações no mercado interbancário.

2  -  Os valores imobiliários do Fundo obedecem às seguintes regras:
a) Não podem representar menos de 75% do valor líquido global do Fundo.
b) Até 10%  do  valor líquido  global do  Fundo podem  ser  terrenos destinados  à execução de  programas de

construção.
c) Não podem ser aplicados num único empreendimento mais de 20% do valor líquido global do Fundo.

3 - Os limites previstos no número anterior podem ser transitoriamente ultrapassados, em casos devidamente
fundamentados pela Sociedade Gestora, mediante autorização da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

4  -  Consideram-se como valores imobiliários os imóveis descritos no registo predial como integrantes do património
do Fundo, bem como as participações superiores a 50% do capital de sociedades cujo objecto seja exclusivamente a
aquisição, venda, arrendamento, gestão ou exploração de imóveis.

5 -  As aquisições dos bens imóveis para o Fundo e as respectivas alienações devem ser precedidas dos pareceres de,
pelo menos, dois peritos independentes, nomeados de comum acordo entre a entidade gestora e o depositário.

6 -  Os imóveis devem ser avaliados, nos termos do número anterior, com uma periodicidade mínima anual e sempre
que ocorra uma alteração significativa do seu valor, não podendo o valor considerado ser superior ao mais elevado das
avaliações periciais.

7 - Na gestão do património ter-se-á em conta a possibilidade de endividamento prevista na lei até ao limite de 10% do
valor global do Fundo.

ARTIGO 11º

1 - A Sociedade Gestora poderá proceder à dissolução, liquidação e partilha do Fundo, quando o interesse dos
participantes assim o determinar, desde que seja publicada a sua decisão nos boletins de cotações das bolsas de valores
e em dois jornais de grande circulação, um de Lisboa e outro do Porto, com uma antecedência mínima de seis meses
em relação ao prazo previsto para a sua efectivação.

2 -  Para a liquidação do Fundo, aplicar-se-á, com as necessárias adaptações, o disposto no Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 12º

1  -  Os participantes terão o direito de solicitar, durante os últimos três meses do décimo ano de actividade do Fundo,
através de carta registada, com aviso de recepção, dirigida à Sociedade Gestora, o resgate das suas unidades de
participação, o qual será efectuado nos termos do artº 5º.

2  - No início do período de três meses referido no número anterior a Sociedade Gestora, através de anúncio a publicar
no boletim de cotações da Bolsa de Valores de Lisboa e em dois jornais de grande circulação, um de Lisboa e outro do
Porto, publicitará esse direito ao resgate.

ARTIGO 13º

1 -  Compete à Sociedade Gestora  a responsabilidade pela administração, gestão e representação do Fundo, exercendo
todos os seus actos em nome e por conta comum dos participantes.
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2  -  Enquanto Sociedade Gestora do Fundo, compete, em especial, à REFUNDOS, S. A. :
a) Adquirir e alienar quaisquer valores e exercer os direitos directa ou indirectamente relacionados com os

bens do Fundo.
b) Emitir, em ligação com o depositário, as unidades de participação.
c) Determinar o valor das unidades de participação.

d) Seleccionar os valores que devem constituir o Fundo, de acordo com a política de investimentos prevista no
regulamento de gestão, e efectuar ou dar instruções ao depositário para que este efectue as operações
adequadas à execução dessa política.

e) Manter em ordem a escrita do Fundo.
f) Dar cumprimento aos deveres de informação estabelecidos por lei ou pelo regulamento de gestão.

3 -  No exercício das suas funções, a Sociedade Gestora observará os condicionalismos legais em vigor, nomeadamente
os que se referem às operações especialmente vedadas.

4 -  A Sociedade Gestora tem direito a cobrar mensalmente ao Fundo uma comissão de gestão de dois e meio por cento
ao ano, calculada sobre o valor global líquido do Fundo apurado no último dia útil de cada mês.

ARTIGO 14º

Todas as despesas relativas ao património do Fundo são encargo do Fundo destacando-se, entre elas, as seguintes:
-  As relativas à compra , venda e arrendamento dos imóveis.
- As de conservação, manutenção, segurança, vigilância e prestações de condomínio relativas aos imóveis.
-  As do seguro dos imóveis.
-  Os preparos, custas e outras despesas judiciais relativas aos imóveis.
-  Os honorários e despesas relacionados com serviços não correntes relativos aos imóveis.
-  Os honorários e despesas com as avaliações dos imóveis.
-  Os honorários com o revisor oficial de contas do Fundo.
-  As publicações obrigatórias.

ARTIGO 15º

1  -  A partir dos rendimentos correntes e das mais-valias realizadas, e sem prejuízo quer das necessidades de liquidez
inerentes à actividade do Fundo, quer do previsto no número seguinte do presente artigo, serão distribuídos anualmente
pelos participantes, os rendimentos correspondentes à respectiva quota-parte.

2  -  Caso o entenda justificado no interesse dos participantes, a Sociedade Gestora poderá proceder ao reinvestimento
integral dos resultados, de acordo com a política de aplicações definida no artigo 9º.

3  -  As distribuições de rendimentos serão devidamente publicitadas, com a antecedência mínima de 15 dias, no
boletim de cotações da Bolsa de Valores de Lisboa e num jornal de grande circulação no País.

ARTIGO 16º

1  -  As contas do Fundo encerram-se em 31 de Dezembro de cada ano e nos quatro meses seguintes a Sociedade
Gestora deverá mandar publicar o balanço e a demonstração de resultados do Fundo, acompanhados de um relatório e
do parecer da entidade fiscalizadora do Fundo.

2 -  A Sociedade Gestora publicará trimestralmente, com referência ao último dia do mês imediatamente anterior, num
dos boletins de cotações das bolsas de valores, a composição discriminada das aplicações do Fundo, o respectivo valor
líquido global e o número de unidades de participação em circulação, nos termos definidos pela Comissão de Mercado
de Valores Mobiliários.
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ARTIGO 17º

A Sociedade Gestora solicitará, nos termos da lei, a admissão das unidades de participação à cotação oficial da Bolsa
de Valores de Lisboa.

ARTIGO 18º

O aumento de capital de 3 para 5 milhões de contos, referido no nº 2 do artº 1º, será feito por subscrição pública e
obedecerá às seguintes regras:

1 - Os três milhões de unidades de participação do Fundo, em circulação na data do início da subscrição, darão
aos seus detentores o direito de subscreverem as novas unidades de participação na proporção daquelas que
possuam;

2 - As unidades de participação sobrantes serão rateadas, entre os participantes que tiverem declarado estar
interessados, na proporção das respectivas subscrições;

3 - Se, após o rateio, ainda houver unidades de participação por subscrever será a sua subscrição aberta ao
público em geral;

4 - Haverá um primeiro período de subscrição, não inferior a 15 dias, e, caso a subscrição fique incompleta, um
segundo período de subscrição, não inferior a 21 dias, a abrir dentro de um prazo não superior a seis meses a
contar da data de início do primeiro período;

5 - O primeiro período e os primeiros 15 dias do eventual segundo período serão reservados à subscrição pelos
detentores dos três milhões de unidades de participação em circulação na data do início da subscrição ficando os
restantes dias deste período, tal como se prevê no nº 3, abertos à subscrição pelo público em geral;

6 - O preço de subscrição para os participantes será igual ao valor da unidade de participação calculado e
divulgado, nos termos da lei, pela Sociedade Gestora, referente ao último dia do 1º período, para os que
subscreveram nesse período, e ao 15º dia do 2º período, para os que tiverem subscrito neste eventual último
período. Aos valores atrás indicados acresce uma comissão de emissão de ------ %;

7 - O preço de subscrição para o público em geral, caso se verifique o previsto no nº 3,  será igual ao valor da
unidade de participação calculado e divulgado, nos termos da lei, pela Sociedade Gestora, referente ao último dia
do 2º período, acrescido da comissão de emissão de -------- %;

8 - A subscrição poderá ser efectuada entre as 8,30h e as 15h, dos dias úteis em que estiver aberta, nos
estabelecimentos do Banco Totta & Açores;

9 - O pagamento das unidades de participação subscritas será efectuado a contado a liquidar no acto da
subscrição;

10- Quando a subscrição estiver completa ou, o mais tardar, no termo do eventual 2º período, será solicitada
pela Sociedade Gestora, nos termos da lei, a admissão das novas unidades de participação emitidas à cotação
oficial da Bolsa de Valores de Lisboa.

ARTIGO 19º

O presente Regulamento deve ser reproduzido no verso dos boletins de subscrição.

ARTIGO 20º

Para todas as questões emergentes do presente Regulamento é competente o foro da comarca de Lisboa, excluindo-se
expressamente a jurisdição territorial de qualquer outro.



Erro! Marcador não definido.

O presente prospecto relativo à emissão de dois milhões de unidades de

participação e ao pedido de admissão à Cotação, sob a forma de brochura,

encontra--se disponível para consulta, junto da Secretaria da Bolsa de Valores de

Lisboa, no escritório da Refundos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento

Imobiliário, Edifício Castil, Rua Castilho, 39 - 10º em Lisboa, e nas instalações do

Banco Totta & Açores.


