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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.

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.
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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.
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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 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.
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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.

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.
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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.

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;
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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.


