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VINCI OFFICES FII ADQUIRE PARTICIPAÇÃO NO EDIFÍCIO
LAB 1404, EM SÃO PAULO

A VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. com sede na Avenida
Bartolomeu Mitre, nº 336, 5º andar, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 13.838.015/0001-75, na qualidade de gestora do VINCI
OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ sob o nº
12.516.185/0001-70 (“Fundo”) e a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A. com sede na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 13.486.793/0001-42, na
qualidade de administradora do Fundo, informam aos cotistas e ao mercado em geral o que
segue:
O Fundo concluiu, na presente data, a aquisição de 20,11% da fração ideal do Ativo “LAB
1404”, equivalente a 1.382,44 m² de área BOMA própria, situados no último pavimento do
Edifício. O Ativo está localizado na Rua Mourato Coelho, 1404, na Vila Madalena, São Paulo,
Estado de São Paulo.
O valor total da aquisição foi de R$ 21.627.021, que compreende o pagamento à vista da
primeira parcela de R$ 14.095.223 concomitante à assinatura da promessa de compra e venda
na data de hoje, e o pagamento da segunda parcela de R$ 7.531.798 em até 180 dias a contar
do pagamento da primeira parcela, sem correção monetária. O Fundo passa a ter posse do
ativo e direito ao NOI em regime caixa a partir desta data. Nessa transação, a gestão estima
um cap rate de 6,7% para os próximos 12 meses.
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Receita e Resultado Esperado
O NOI esperado para os próximos 12 meses é de cerca de R$ 1,3 milhões e equivale a um
resultado mensal aproximado de R$ 0,01/cota, referente apenas a essa aquisição. Esta
estimativa não representa promessa ou garantia de rentabilidade ou isenção de riscos para
os Cotistas.

O Ativo e sua Aderência à Estratégia
O LAB 1404 é um edifício de alto padrão construtivo e arquitetura diferenciada, com o total
de 5 andares, cada um com pé-direito duplo de 2,70 m, tendo o Fundo adquirido a totalidade
do 5º andar.
O edifício é fruto de um projeto do arquiteto Isay Weinfeld, que combina pavimentos
orgânicos e sinuosos com o volume geométrico e envidraçado de sua fachada. O
empreendimento foi desenvolvido pela Idea!Zarvos em 2016, incorporadora imobiliária
conhecida por seus projetos com arquitetura diferenciada e arrojada, marcando a primeira
aquisição do Fundo junto à um player de mercado que apresenta projetos aderentes à
estratégia do Fundo.
O imóvel está localizado no bairro de Vila Madalena, na cidade de São Paulo, que se
consolidou como um novo polo de desenvolvimento comercial na cidade, principalmente
para empresas de tecnologia, sendo a região que concentra os conceitos mais modernos de
ocupação de escritórios, com projetos diferenciados de Boutique Offices.

A área adquirida pelo Fundo encontra-se 100% locada para a Escola Britânica de Artes
Criativas (EBAC), instituição inovadora de ensino superior em Artes Criativas e Design,
através de contrato típico com vencimento em junho de 2021.
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Alocação dos Recursos da 4ª Emissão de Cotas
A gestão adquiriu o segundo ativo com os recursos do lote adicional da 4ª emissão de cotas do
Fundo, realizando a alocação de aproximadamente 85% dos recursos destinados à aquisição
de ativos.
Com esta aquisição, o portfólio do Fundo passa a ter participação em 7 imóveis, com 13
locatários, localizados nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, e que totalizam
aproximadamente 33,5 mil m² de área BOMA própria.
Abaixo segue a disposição do portfólio após a aquisição do ativo LAB 1404, em relação a
diversificação da receita de aluguel próprio por locatário, tipo de contrato, segmento de
atuação e região.
Diversificação da Receita de Aluguel Próprio do Portfólio Por
Locatário

Diversificação da Receita de Aluguel Própria do Portfólio Por
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Estado, Cidades e Microregiões

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.

VINCI REAL ESTATE GESTORA DE
RECURSOS LTDA.

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
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