PEDIDO DE RESERVA PARA INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - REC FUNDO DE FUNDOS
CNPJ/ME nº 36.642.356/0001-76

administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
CNPJ/ME sob o nº 59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, nº 501, – 5º andar (parte), Rio de Janeiro- RJ

Código ISIN nº BRRECXCTF002
Código de Negociação na B3: RECX11
Tipo ANBIMA: FII Renda Gestão Ativa - Segmento de Atuação: Títulos e Valores Mobiliários

OFERTA NÃO INSTITUCIONAL
Nº

Pedido de reserva para Investidores Não Institucionais (conforme definidos abaixo) (“Pedido de Reserva”) relativo à
oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 1.000.000 (um milhão) de cotas (“Cotas”), sem considerar as
eventuais Cotas do Lote Adicional, ao preço de R$100,00 (cem reais) por Cota (“Preço por Cota”), fixo até a data de
encerramento da Oferta, que se dará com a divulgação do Anúncio de Encerramento (“Preço por Cota”), todas
nominativas e escriturais, em classe e série única, da 1ª (primeira) emissão (“Emissão”) do FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC FUNDO DE FUNDOS, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob nº 36.642.356/0001-76 (“Fundo”), a ser realizada nos termos da Instrução
da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme em vigor (“Instrução CVM 472”), da Instrução da CVM nº 400,
de 29 de dezembro de 2003, conforme em vigor (“Instrução CVM 400”) e demais leis e regulamentações aplicáveis
(“Oferta”), perfazendo a Oferta o montante total de, inicialmente, R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), podendo
ser (i) aumentado em virtude Opção de Lote Adicional (conforme abaixo definidas) ou (ii) diminuído em virtude da
Distribuição Parcial (conforme abaixo definida) (“Montante da Oferta”).
CARACTERÍSTICAS DAS COTAS, DA EMISSÃO E DA OFERTA:
Autorização

BTG Pactual

O Administrador nos termos do “Instrumento Particular de Alteração de
Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário – BRICK 33” datado de 30
de novembro de 2020, o qual foi registrado perante o 1º Ofício do Registro de
Títulos e Documentos da cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro
em 01 de dezembro de 2020 sob o nº 1937622 (“Instrumento de Primeira
Alteração”), aprovou, dentre outros a nova versão do regulamento do Fundo
(“Regulamento”), a Emissão, a Oferta, a contratação dos Coordenadores
(conforme abaixo definidos), e o Preço por Cota. O Regulamento em vigor do
Fundo foi alterado e aprovado por meio do “Instrumento Particular de Segunda
de Alteração de Regulamento do Fundo de Investimento o Imobiliário – REC
Fundo de Fundos” datado de 05 de janeiro de 2021.
BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários com escritório na cidade de São Paulo, estado
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de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, inscrito no
CNPJ/ME sob o nº 30.306.294/0002-26.
Fundo

O Fundo foi constituído, pelo Administrador, por meio do “Instrumento Particular
de Constituição do Fundo de Investimento Imobiliário – Brick 33”, 28 de fevereiro
de 2020, o qual foi devidamente registrado na CVM (“Instrumento Particular de
Constituição”).

Montante da Oferta

Inicialmente, R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), considerando a
subscrição e integralização da totalidade das Cotas pelo Preço por Cota
podendo ser (i) aumentado em virtude da Opção de Lote Adicional ou (ii)
diminuído em virtude da Distribuição Parcial.

Montante Mínimo da
Oferta

Será admitida a Distribuição Parcial (conforme abaixo definida) das Cotas,
respeitada a captação mínima de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de
reais), equivalente a 500.000 (quinhentas mil) Cotas, nos termos dos artigos
30 e 31 da Instrução CVM 400.

Quantidade de Cotas da
Oferta

Inicialmente, 1.000.000 (um milhão) Cotas.

Opção de Lote Adicional

Nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400, a quantidade
de Cotas inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20% (vinte por
cento), ou seja, em até 200.000 (duzentas mil) Cotas Adicionais, nas mesmas
condições das Cotas inicialmente ofertadas, a critério do Administrador e do
Gestor, em comum acordo com os Coordenadores, que poderão ser emitidas
pelo Fundo até a data de divulgação do Procedimento de Alocação de Ordens,
sem a necessidade de novo pedido de registro da Oferta à CVM ou
modificação dos termos da Emissão e da Oferta. As Cotas Adicionais, caso
emitidas, também serão distribuídas sob regime de melhores esforços de
colocação pelos Coordenadores.

Procedimento
Alocação de Ordens:

de

Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento no âmbito
da Oferta a ser conduzido pelos Coordenadores, nos termos dos artigos 44 e
45 da Instrução CVM 400, para a verificação, junto aos Investidores da Oferta,
inclusive Pessoas Vinculadas, da demanda pelas Cotas, considerando os
Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais e o recebimento de
intenções de investimento dos Investidores Institucionais, observado em ambos
os casos o Investimento Mínimo, para verificar se o Montante Mínimo da Oferta
será atingido. A alocação e subscrição das Cotas, após a conclusão do
Procedimento de Alocação de Ordens, ocorrerá após o registro da Oferta de
acordo com o cronograma indicativo abaixo.
A alocação e efetiva subscrição das Cotas, após a conclusão do
Procedimento de Alocação de Ordens, ocorrerá após o registro da Oferta de
acordo com o cronograma indicativo constante deste Prospecto Preliminar.
Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, no caso de distribuição com
excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas
ofertadas (sem considerar as eventuais Cotas do Lote Adicional), as ordens de
investimento e os Pedidos de Reserva de Pessoas Vinculadas serão
automaticamente cancelados.
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A alocação e efetiva subscrição das Cotas, após a conclusão do
Procedimento de Alocação de Ordens, ocorrerá após o registro da Oferta
de acordo com o cronograma indicativo constante do Prospecto Preliminar.
Preço por Cota

R$100,00 (cem reais) por Cota, será fixo até a data de encerramento da
Oferta, que se dará com a divulgação do Anúncio de Encerramento.

Investimento Mínimo

O valor mínimo a ser subscrito por Investidor (conforme abaixo definido) no
contexto da Oferta, será de 10 (dez) Cotas, totalizando a importância de
R$1.000,00 (mil reais) por Investidor, observado que a quantidade de Cotas
atribuídas ao Investidor poderá ser inferior ao mínimo acima referido na
hipótese prevista no item “Critério de Rateio da Oferta Não Institucional”,
abaixo.

Coordenador Líder

UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira, pertencente ao grupo UBS BB
SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S.A. e
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima
4.440, 7º andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
02.819.125/0001-73, na qualidade de instituição intermediária líder.

Coordenadores

Significam, quando em conjunto, o Coordenador Líder, o BTG Pactual e a
Genial.

Participantes Especiais

São as sociedades integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários, autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e
credenciadas junto à B3, convidadas pelos Coordenadores para auxiliarem na
distribuição das Cotas junto aos Investidores, as quais deverão celebrar termo
de adesão ao Contrato de Distribuição diretamente junto aos Coordenadores
(“Participantes Especiais”). Os Participantes Especiais estão sujeitos às
mesmas obrigações e responsabilidades dos Coordenadores, inclusive no
que se refere às disposições da legislação e regulamentação em vigor.

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, com sede na cidade
do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Praia de Botafogo, nº 501, – 5º
andar (parte), Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, inscrito no
CNPJ/ME sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente autorizado pela CVM
para a prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores
mobiliários através do Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006.

Gestor

REC GESTÃO DE RECURSOS S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº
22.828.968/0001-43, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, à Rua Elvira Ferraz, nº 250, conjunto 216, Vila Olímpia, CEP 04552040, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de
administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato
Declaratório nº 14.464, em 18 de setembro de 2015.

Genial

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
sociedade anônima, com sede no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Praia de Botafogo, 228, Sala 913 (parte), CEP. 22250-906, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 45.246.410/0001-55.
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Destinação dos Recursos

Os recursos da presente Oferta serão destinados prioritariamente para a
aquisição de Ativos Imobiliários, sendo que os eventuais recursos
remanescentes serão utilizados em conformidade com a Política de Investimento
do Fundo, conforme prevista no Regulamento do Fundo e descrita na Seção
“Sumário do Fundo - Objeto e Política de Investimento” do Prospecto Preliminar.
Para mais informações sobre a destinação dos recursos da Oferta, vide
Seção “Destinação dos Recursos”, Prospecto Preliminar.

Público-Alvo da Oferta

A Oferta é destinada a: (i) fundos de investimentos, entidades administradoras
de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar
pelo BACEN, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e
valores mobiliários registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras, entidades
abertas ou fechadas de previdência complementar e de capitalização, pessoas
jurídicas com sede no Brasil, bem como pessoas físicas cuja ordem de
investimento ou Pedido de Reserva, conforme aplicável, seja em quantidade
igual ou superior a 10.000 (dez mil) Cotas, totalizando a importância de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) (“Investidores Institucionais”); e (ii) pessoas
físicas, residentes, domiciliadas ou com sede no Brasil, cujo respectivo Pedido
de Reserva não ultrapasse 9.999 (nove mil, novecentas e noventa e nove)
Cotas, totalizando a importância de R$ 999.900,00 (novecentos e noventa e
nove mil e novecentos reais) (“Investidores Não Institucionais” e, quando em
conjunto com os Investidores Institucionais, “Investidores”).
Não será admitida a aquisição de Cotas por pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras ou por clubes de investimento.
Adicionalmente, será permitida a colocação para Pessoas Vinculadas,
observados os termos do item “Pessoas Vinculadas” abaixo e da Seção “Termos
e Condições da Oferta - Características da Oferta – Pessoas Vinculadas”, do
Prospecto Preliminar.
Adicionalmente, não serão realizados esforços de colocação das Cotas em
qualquer outro país que não o Brasil.
Será garantido aos Investidores o tratamento igualitário e equitativo, desde que
a aquisição das Cotas não lhes seja vedada por restrição legal, regulamentar ou
estatutária, cabendo às Instituições Participantes da Oferta a verificação da
adequação do investimento nas Cotas ao perfil de seus respectivos clientes.

Comunicado ao Mercado
de
Alterações
ao
Prospecto Preliminar

Comunicado ao mercado divulgado em 08 de janeiro de 2021, nos websites
dos Coordenadores, do Administrador, da CVM e da B3, indicados na seção
“Termos e Condições da Oferta – Outras Informações”, do Prospecto Preliminar
(conforme abaixo definido), acerca de alterações, única e exclusivamente, na
linha “Total”, colunas “Custo Total da Oferta (R$)” e “Custo Unitário por Cota
(R$)”, assim como da coluna “Custo por Cota (R$)” das tabelas constantes do
item “Demonstrativo dos Custos da Oferta”, do Prospecto Preliminar, sem
qualquer alteração adicional (“Comunicado ao Mercado de Alterações ao
Prospecto Preliminar”).
Para mais informações sobre a Oferta, favor acessar o “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária de Cotas da Primeira Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário - REC Fundo de Fundo” (“Prospecto
Preliminar”, sendo que a definição de Prospecto Preliminar engloba todos os seus anexos e documentos a ele
incorporados por referência).
Por “Dia Útil” ou “Dias Úteis” entende-se qualquer dia, exceto (i) sábados, domingos ou feriados nacionais, no
Estado de São Paulo ou na Cidade de São Paulo; e (ii) aqueles sem expediente na B3
O INVESTIDOR NÃO INSTITUCIONAL DEVERÁ REALIZAR A RESERVA DAS COTAS, MEDIANTE O

4

PREENCHIMENTO DESTE PEDIDO DE RESERVA, JUNTO A UMA ÚNICA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA
OFERTA.
O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO SOBRE
AS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.
LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA,
ESPECIALMENTE A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO DO PROSPECTO PRELIMINAR.
Exceto quando definido diferentemente neste Pedido de Reserva, os termos iniciados em letra maiúscula têm o
significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar ou no Aviso ao Mercado.

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR
1. Nome Completo/Razão Social

2. CPF/CNPJ

3. Nome do representante legal (se houver)

4. Documento de Identidade

5. Órgão Emissor

6. CPF

QUANTIDADE DE COTAS DA RESERVA
7. Quantidade de Cotas da Reserva 8. Preço por Cota (R$)

9. Valor a Pagar (R$)

DISTRIBUIÇÃO PARCIAL
10. Declaro, ainda, que, considerando a hipótese de Distribuição Parcial:
(i) (...) Não desejo condicionar minha adesão definitiva à Oferta.
(Ao selecionar essa opção, a solicitação de subscrição será atendida integralmente, considerando a totalidade
das Cotas subscritas indicada no item 7 acima, independentemente do resultado final da Oferta.)
(ii) Declaro, ainda, que, na hipótese de Distribuição Parcial, minha adesão à oferta das Cotas está
condicionada à distribuição:
(ii.a) (...) da integralidade do valor/quantidade total da Oferta; ou
(ii.b) (...) do valor/quantidade maior ou igual que o Montante Mínimo da Oferta e menor que a oferta base.
Na hipótese do item (ii.b) acima, declaro que pretendo receber:
(I) (...) a totalidade das Cotas indicadas por mim neste Pedido de Reserva; ou
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(Ao selecionar essa opção, a solicitação de subscrição será atendida integralmente, considerando a totalidade
das Cotas subscritas, somente se a distribuição de Cotas atingir o Montante da Oferta. Caso a Oferta não
atinja o Montante da Oferta, a solicitação de subscrição será automaticamente cancelada.)
(II) (...) a proporção entre a quantidade de Cotas efetivamente distribuídas até o encerramento da Oferta, e a
quantidade total de Cotas originalmente objeto da oferta.”
(Ao selecionar essa opção, a solicitação de subscrição será atendida proporcionalmente à distribuição de
Cotas. Exemplo: se a distribuição atingir 90% (noventa por cento) do Montante da Oferta, a solicitação de
subscrição será atendida considerando 90% (noventa por cento) da quantidade de Cotas indicada no item 7
acima.)
CASO NÃO TENHA SIDO PREENCHIDO ACIMA PRESUMIR-SE-Á O INTERESSE DO INVESTIDOR EM RECEBER
A TOTALIDADE DAS COTAS PREENCHIDAS NO ITEM “QUANTIDADE DE COTAS DA RESERVA.
10.1. Para o Subscritor que não fez a indicação acima mencionada, deixando de optar pelo item “i” ou pelo item “ii”
acima, presumir-se-á o interesse em receber a totalidade das Cotas por ele subscritas.
10.2. Entende-se por “Cotas efetivamente distribuídas” todas as Cotas objeto de subscrição, inclusive aquelas sujeitas
às condições previstas acima.
FORMAS DE PAGAMENTO
11. Não há necessidade de depósito do valor do investimento no ato da reserva
12. [ ] Débito em conta corrente

N.º Banco

N.º Agência

N.º Conta corrente

13. [ ] TED em conta corrente

N.º Banco

N.º Agência

N.º Conta corrente

14. [ ] Cheque

N.º Cheque

N.º Banco

N.º Agência

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA PESSOAS VINCULADAS À OFERTA
15. O Subscritor declara que:
( ) é Pessoa Vinculada; ou
( ) não é Pessoa Vinculada.
Serão consideradas como pessoas vinculadas os Investidores da Oferta que sejam nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM 505: (i) controladores, pessoas naturais ou jurídicas,
e/ou administradores do Fundo, do Administrador, do Gestor e/ou outras pessoas vinculadas à emissão e distribuição,
bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º (segundo) grau; (ii)
controladores, pessoas naturais ou jurídicas, e/ou administradores das Instituições Participantes da Oferta; (iii)
empregados, operadores e demais prepostos do Gestor, do Administrador, do Fundo ou das Instituições Participantes
da Oferta diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços ao Fundo,
ao Administrador, ao Gestor ou às Instituições Participantes da Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com
o Fundo, o Administrador, o Gestor ou as Instituições Participantes da Oferta contrato de prestação de serviços
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diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) pessoas
naturais que sejam, direta ou indiretamente, controladoras ou participem do controle societário do Administrador, do
Gestor ou das Instituições Participantes da Oferta; (vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Fundo,
pelo Administrador, pelo Gestor ou pelas Instituições Participantes da Oferta; (viii) sociedades controladas, direta ou
indiretamente por pessoas vinculadas ao Fundo, ao Administrador, ao Gestor ou às Instituições Participantes da
Oferta desde que diretamente envolvidos na Oferta; (ix) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas
mencionadas nos itens “(ii)” a “(vi)” acima; e (x) fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas
vinculadas ao Fundo, ao Administrador, ao Gestor ou às Instituições Participantes da Oferta, salvo se geridos
discricionariamente por terceiros não vinculados, conforme Plano de Distribuição previsto no Prospecto Preliminar.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS
1.
No mínimo, 500.000 (quinhentas mil) de Cotas, ou seja, 50% (cinquenta por cento) do Montante da Oferta,
será destinado, prioritariamente, à Oferta Não Institucional, sendo certo que os Coordenadores, em comum acordo
com o Administrador e o Gestor, poderão reduzir ou aumentar a quantidade de Cotas inicialmente destinada à Oferta
Não Institucional (“Oferta Não Institucional”).
2.
O valor mínimo a ser subscrito por Investidor no contexto da Oferta, que será de 10 (dez) Cotas, totalizando a
importância de R$1.000,00 (mil reais) por Investidor, observado que a quantidade de Cotas atribuídas ao Investidor
poderá ser inferior ao mínimo acima referido na hipótese prevista no item “Critério de Rateio da Oferta Não
Institucional”, abaixo (“Investimento Mínimo”).
3.
Nos termos do presente Pedido de Reserva, o Fundo, devidamente representado pela Instituição Participante
da Oferta identificada no campo 29 abaixo e autorizada pelos Coordenadores, obriga-se a entregar ao Subscritor,
sujeito aos termos e condições deste Pedido de Reserva, Cotas em quantidade e valor a serem apurados nos termos
deste Pedido de Reserva, limitado ao montante indicado no campo 9 acima.
4.
As Cotas conferirão a seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos atuais
Cotistas, nos termos previstos no Regulamento, na Lei nº 8.668/93 e na Instrução CVM 472, conforme vigentes nesta
data.
5. Ao Subscritor considerado Pessoa Vinculada e que declarar sua condição de pessoa vinculada no campo 15
acima, é permitida a realização deste Pedido de Reserva no Período de Reserva.
6. Os Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas, interessados em
subscrever as Cotas deverão preencher e apresentar a uma única Instituição Participante da Oferta suas ordens de
investimento por meio deste Pedido de Reserva, durante o período que se inicia em 12 de janeiro de 2021 e 04 de
fevereiro de 2021 (inclusive) (“Período de Reserva”).
7. Durante o Período de Reserva, cada um dos Investidores Não Institucionais interessados em participar da
Oferta, inclusive Pessoas Vinculadas, deverão realizar a reserva de Cotas, mediante o preenchimento de um ou mais
Pedidos de Reserva junto a uma única Instituição Participante da Oferta. O preenchimento de mais de um Pedido de
Reserva resultará na consolidação dos Pedidos de Reserva para fins da quantidade de Cotas objeto de interesse do
respectivo Investidor Não Institucional. Os Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, no
respectivo Pedido de Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva ser
cancelado pela respectiva Instituição Participante da Oferta. Deverão ser observados pelos Investidores Não
Institucionais o Investimento Mínimo, os procedimentos e normas de liquidação da B3 e o quanto segue:
(i)

fica estabelecido que os Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas deverão,
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua condição ou não de Pessoa Vinculada. Dessa forma,
serão aceitos os Pedidos de Reserva firmados por Pessoas Vinculadas, sem qualquer limitação, observado,
no entanto, que no caso de distribuição com excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de
Cotas ofertada (sem considerar as eventuais Cotas do Lote Adicional), será vedada a colocação de Cotas
para as Pessoas Vinculadas. Esta vedação não se aplicaria ao Formador de Mercado, caso contratado, uma
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vez que o direito de subscrever e a quantidade máxima de valores mobiliários a ser subscrita, se houver tal
limitação, estará divulgada nos Prospectos, conforme previsto no parágrafo único do artigo 55 da Instrução
CVM 400 A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS
COTAS PODE AFETAR NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO.
PARA MAIS INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA
OFERTA, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO “RISCO
REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA” DO PROSPECTO
PRELIMINAR;
(ii)

cada Investidor Não Institucional, incluindo os Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas,
poderá, no Pedido de Reserva, condicionar sua adesão à Oferta à distribuição (a) do Montante da Oferta; ou
(b) de uma quantidade de Cotas, maior ou igual ao Montante Mínimo da Oferta e menor que o Montante da
Oferta, sendo certo que nesse caso o Investidor Não Institucional deverá, no momento da aceitação, indicar
se, implementando-se a condição prevista, pretende receber a totalidade das Cotas por ele subscritas ou
quantidade equivalente à proporção entre o número de Cotas efetivamente distribuídas e o número de Cotas
originalmente ofertadas, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor Não Institucional
em receber a totalidade dos valores mobiliários por ele subscritos, observado que, nesse caso, os
Investidores poderão ter seu Boletim de Subscrição atendido em montante inferior ao Investimento Mínimo;

(iii)

a quantidade de Cotas adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores Não Institucionais
serão informados a cada Investidor Não Institucional até o final do dia de realização do Procedimento de
Alocação de Ordens, pela Instituição Participante da Oferta que houver recebido o respectivo Pedido de
Reserva, por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua
ausência, por telefone ou correspondência, devendo o pagamento ser feito de acordo com a alínea (iv) abaixo
limitado ao valor da ordem de investimento ou do Pedido de Reserva;

(iv)

cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento, à vista e em moeda corrente nacional, do valor
indicado no inciso (ii) acima à Instituição Participante da Oferta junto à qual tenha realizado seu Pedido de
Reserva, até as 11:00 horas da Data de Liquidação (conforme indicada no Cronograma Estimado das Etapas
da Oferta abaixo). Não havendo pagamento pontual, o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado
pela Instituição Participante da Oferta; e

(v)

as Instituições Participantes da Oferta serão responsáveis pela transmissão à B3 das ordens acolhidas no
âmbito dos Pedidos de Reserva. As Instituições Participantes da Oferta somente atenderão aos Pedidos de
Reserva feitos por Investidores titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo Investidor.

8. Os Pedidos de Reserva serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto pelo disposto nos incisos (i), (ii) e (iv) acima, e
na seção “Termos e Condições da Oferta - Características da Oferta - Alteração das circunstâncias, revogação ou
modificação, suspensão e cancelamento da Oferta”, do Prospecto Preliminar.
Em hipótese alguma, relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica das
Instituições Participantes da Oferta poderão ser consideradas na alocação dos Investidores Não Institucionais.
9.
Os Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de Reserva da
Oferta Não Institucional, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva da Oferta
Não Institucional ser cancelado pela respectiva Instituição Participante da Oferta. Caso o Subscritor tenha preenchido
o campo 31 acima, indicando sua qualidade de Pessoa Vinculada à Oferta, na eventualidade de, após a conclusão do
Procedimento Alocação de Ordens, haver excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Cotas
ofertadas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, este Pedido de Reserva será cancelado pela Instituição
Participante da Oferta. Esta vedação não se aplicaria ao Formador de Mercado, caso contratado, uma vez que o
direito de subscrever e a quantidade máxima de valores mobiliários a ser subscrita, se houver tal limitação, estará
divulgada nos Prospectos, conforme previsto no parágrafo único do artigo 55 da Instrução CVM 400
10. Caso o total de Cotas objeto dos Pedidos de Reserva apresentados pelos Investidores Não Institucionais,
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inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, seja inferior a 50% (cinquenta por cento) do Montante
da Oferta, todos os Pedidos de Reserva não cancelados serão integralmente atendidos, e as Cotas remanescentes
serão destinadas aos Investidores Institucionais nos termos da Oferta Institucional. Entretanto, caso o total de Cotas
correspondente aos Pedidos de Reserva exceda o percentual prioritariamente destinado à Oferta Não Institucional, e
os Coordenadores, em comum acordo com o Administrador e o Gestor, decidam por não aumentar a quantidade de
Cotas inicialmente destinada à Oferta Não Institucional, as Cotas destinadas à Oferta Não Institucional serão rateadas
entre os Investidores Não Institucionais proporcionalmente ao montante de Cotas indicado nos respectivos Pedidos
de Reserva e não alocado aos Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas
Vinculadas, não sendo consideradas frações de Cotas.
11. Os Coordenadores poderão requerer à CVM que autorize modificar ou revogar a Oferta, caso ocorram
alterações substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido de
registro de distribuição, ou que o fundamente, acarretando aumento relevante dos riscos assumidos pelo Fundo e
inerentes à própria Oferta. Adicionalmente, os Coordenadores poderão modificar a qualquer tempo a Oferta a fim de
melhorar seus termos e condições para os Investidores ou a fim de renunciar a condição da Oferta estabelecida pelo
Fundo, conforme disposto no artigo 25, § 3º, da Instrução CVM 400. Caso o requerimento de modificação das
condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá, a critério da CVM, ser
prorrogado em até 90 (noventa) dias contados da aprovação do pedido de registro. Se a Oferta for revogada, os atos
de aceitação anteriores ou posteriores à revogação serão considerados ineficazes, conforme o detalhado abaixo. A
modificação ou revogação da Oferta deverá ser imediatamente comunicada aos Investidores pelos Coordenadores,
e divulgada por meio de anúncio de retificação a ser divulgado nas páginas da rede mundial de computadores das
Instituições Participantes da Oferta, do Administrador e da CVM, da B3 e do Fundos.net, administrado pela B3, no(s)
mesmo(s) veículo(s) utilizado(s) para a divulgação do Aviso ao Mercado e Anúncio de Início, de acordo com o artigo
27 da Instrução CVM 400.
12. Em caso de modificação da Oferta, os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão confirmar
expressamente, até as 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data de divulgação do anúncio de
retificação que informará sobre a modificação da Oferta seu interesse em manter suas ordens de investimento. Em
caso de silêncio, as Instituições Participantes da Oferta presumirão que os Investidores pretendem manter a
declaração de aceitação. Os Coordenadores deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das
aceitações da Oferta, de que o Investidor está ciente de que a Oferta foi alterada e que tem conhecimento das novas
condições, conforme o caso.
13. Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (i) poderá suspender ou cancelar, a qualquer tempo,
uma oferta que: (a) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou do
registro; ou (b) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que depois de
obtido o respectivo registro; e (ii) deverá suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de
regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o
qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que
determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o respectivo registro.
14. Cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar os Investidores que já tiverem aderido à Oferta sobre
a suspensão ou o cancelamento da Oferta. Caso a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da
Instrução CVM 400, o Investidor poderá revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão à
respectiva Instituição Participante da Oferta até as 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi
comunicada a suspensão da Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor em não
revogar sua aceitação. Se o Investidor revogar sua aceitação, os valores até então integralizados serão devolvidos
acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo, calculados pro rata temporis, a partir da
Data de Liquidação, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for
superior a zero, no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.
15. Na hipótese exclusiva de modificação da Oferta, os Coordenadores deverão acautelar-se e certificar-se, no
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momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o Investidor está ciente de que a Oferta foi alterada e de
que tem conhecimento das novas condições. Caso o Investidor já tenha aderido à Oferta, a pertinente Instituição
Participante da Oferta deverá comunicá-lo a respeito da modificação efetuada e, caso o Investidor não informe por
escrito à Instituição Participante da Oferta pertinente sua desistência do Pedido de Reserva no prazo estipulado
acima, será presumido que tal Investidor manteve o seu Pedido de Reserva e, portanto, tal Investidor deverá efetuar
o pagamento em conformidade com os termos e no prazo previsto no respectivo Pedido de Reserva.
16. Caso (i) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; ou (ii) a Oferta seja
revogada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400, todos os atos de aceitação serão cancelados e
a Instituição Participante da Oferta com a qual o Investidor celebrou o seu Pedido de Reserva ou realizou sua
ordem de investimento, conforme o caso, comunicará ao investidor o cancel amento da Oferta. Nesses casos, os
valores até então integralizados pelos Investidores serão devolvidos, acrescidos dos rendimentos líquidos
auferidos pelas aplicações do Fundo, calculados pro rata temporis, a partir da Data de Liquidação, com dedução,
se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de até 05
(cinco) Dias Úteis contados da data da comunicação do cancelamento ou da revogação da Oferta.
17. Em qualquer hipótese, a revogação da Oferta torna ineficaz a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou
posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os valores depositados acrescidos
dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo, calculados pro rata temporis, a partir da Data de
Liquidação, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a
zero, no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta, conforme disposto
no artigo 26 da Instrução CVM 400.
18. Os Coordenadores poderão requerer à CVM que autorize modificar ou revogar a Oferta, caso ocorram
alterações substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido de
registro de distribuição, ou que o fundamente, acarretando aumento relevante dos riscos assumidos pelo Fundo e
inerentes à própria Oferta. Adicionalmente, os Coordenadores poderão modificar a qualquer tempo a Oferta a fim de
melhorar seus termos e condições para os Investidores ou a fim de renunciar a condição da Oferta estabelecida pelo
Fundo, conforme disposto no artigo 25, § 3º, da Instrução CVM 400. Caso o requerimento de modificação das
condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá, a critério da CVM, ser
prorrogado em até 90 (noventa) dias contados da aprovação do pedido de registro. Se a Oferta for revogada, os atos
de aceitação anteriores ou posteriores à revogação serão considerados ineficazes, conforme o detalhado abaixo. A
modificação ou revogação da Oferta deverá ser imediatamente comunicada aos Investidores pelos Coordenadores,
e divulgada por meio de anúncio de retificação a ser divulgado nas páginas da rede mundial de computadores das
Instituições Participantes da Oferta, do Administrador e da CVM, da B3 e do Fundos.net, administrado pela B3, no(s)
mesmo(s) veículo(s) utilizado(s) para a divulgação do Aviso ao Mercado e Anúncio de Início, de acordo com o artigo
27 da Instrução CVM 400.
19. Em caso de modificação da Oferta, os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão confirmar
expressamente, até as 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data de divulgação do anúncio de
retificação que informará sobre a modificação da Oferta seu interesse em manter suas ordens de investimento. Em
caso de silêncio, as Instituições Participantes da Oferta presumirão que os Investidores pretendem manter a
declaração de aceitação. Os Coordenadores deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das
aceitações da Oferta, de que o Investidor está ciente de que a Oferta foi alterada e que tem conhecimento das novas
condições, conforme o caso.
20. Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (i) poderá suspender ou cancelar, a qualquer tempo,
uma oferta que: (a) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou do
registro; ou (b) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que depois de
obtido o respectivo registro; e (ii) deverá suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de
regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o
qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que
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determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o respectivo registro.
21. Cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar os Investidores que já tiverem aderido à Oferta sobre
a suspensão ou o cancelamento da Oferta. Caso a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da
Instrução CVM 400, o Investidor poderá revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão à
respectiva Instituição Participante da Oferta até as 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi
comunicada a suspensão da Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor em não
revogar sua aceitação. Se o Investidor revogar sua aceitação, os valores até então integralizados serão devolvidos
acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo, calculados pro rata temporis, a partir da
Data de Liquidação, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for
superior a zero, no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.
22. Na hipótese exclusiva de modificação da Oferta, os Coordenadores deverão acautelar-se e certificar-se, no
momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o Investidor está ciente de que a Oferta foi alterada e de
que tem conhecimento das novas condições. Caso o Investidor já tenha aderido à Oferta, a pertinente Instituição
Participante da Oferta deverá comunicá-lo a respeito da modificação efetuada e, caso o Investidor não informe por
escrito à Instituição Participante da Oferta pertinente sua desistência do Pedido de Reserva no prazo estipulado
acima, será presumido que tal Investidor manteve o seu Pedido de Reserva e, portanto, tal Investidor deverá efetuar
o pagamento em conformidade com os termos e no prazo previsto no respectivo Pedido de Reserva.
23. Caso (i) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; ou (ii) a Oferta seja
revogada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400, todos os atos de aceitação serão cancelados e a
Instituição Participante da Oferta com a qual o Investidor celebrou o seu Pedido de Reserva ou realizou sua ordem
de investimento, conforme o caso, comunicará ao investidor o cancelamento da Oferta. Nesses casos, os valores
até então integralizados pelos Investidores serão devolvidos, acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas
aplicações do Fundo, calculados pro rata temporis, a partir da Data de Liquidação, com dedução, se for o caso, dos
valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis
contados da data da comunicação do cancelamento ou da revogação da Oferta.
24. Em qualquer hipótese, a revogação da Oferta torna ineficaz a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou
posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os valores depositados acrescidos
dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo, calculados pro rata temporis, a partir da Data de
Liquidação, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a
zero, no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta, conforme disposto
no artigo 26 da Instrução CVM 400.
25. Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de quitação
relativo aos valores restituídos das Cotas cujos valores tenham sido restituídos.
26. O Subscritor declara não ter efetuado e se compromete a não efetuar Pedidos de Reserva perante mais de uma
Instituição Participante da Oferta. Caso tal reserva já tenha sido efetuada em outra Instituição Participante da Oferta,
este Pedido de Reserva será cancelado.
27. A subscrição das Cotas, nos termos deste Pedido de Reserva, será formalizada mediante o pagamento do valor
de acordo com o item 23 acima, e a assinatura do Boletim de Subscrição.
28. Adicionalmente, os Investidores Não Institucionais deverão, neste ato, celebrar, inclusive, o termo de adesão ao
Regulamento e ciência de risco (“Termo de Adesão ao Regulamento e Ciência de Risco”), sob pena de
cancelamento de seu Pedido de Reserva, a critério do Administrador, do Gestor em conjunto com o Coordenador
Líder. O Termo de Adesão ao Regulamento e Ciência de Risco contará com condição suspensiva, nos termos do
artigo 125 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), cuja eficácia ocorrerá
somente se a ordem do respectivo Investidor Não Institucional for devidamente acatada. De tal forma, caso a ordem
realizada por meio do Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional não for acatada, o respectivo Termo de Adesão
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ao Regulamento e Ciência de Risco será resolvido de pleno direito, nos termos do artigo 127 do Código Civil.
29. Conforme descrito na Seção “Destinação dos Recursos” do Prospecto Preliminar, tendo em vista que a
possibilidade de aquisição e/ou venda de Ativos Conflitados pelo Fundo é considerada como uma situação de
conflito de interesses, nos termos do artigo 34, inciso V, da Instrução CVM 472, sua concretização dependerá
de aprovação prévia da maioria de votos dos Cotistas presentes e que representem: (i) 25%, no mínimo, das
Cotas emitidas, quando o Fundo tiver mais de 100 (cem) Cotistas; ou (ii) metade, no mínimo, das Cotas
emitidas, quando o Fundo tiver até 100 Cotistas.
Portanto, como forma de viabilizar a aquisição e/ou venda dos Ativos Conflitados, pelo Fundo, será realizada
uma Assembleia Geral de Cotistas após o encerramento dessa Oferta, na qual os Cotistas poderão deliberar
sobre a aquisição e/ou venda, pelo Fundo, de Ativos Conflitados, os quais deverão observar os seguintes
critérios de elegibilidade quando da sua respectiva aquisição e/ou venda, conforme o caso:
(i)

No caso de aquisição de Cotas de FII Conflitados, a aquisição deverá observar a limitação de até 70%
(setenta) por cento do patrimônio líquido do Fundo alocados nas referidas cotas;

(ii)

As Cotas de FII conflitados deverão ser admitidas à negociação em marcado de bolsa ou de balcão;

(iii)

As Cotas de FII Conflitados deverão ter sido objeto de oferta pública regulada pela Instrução CVM
nº400 ou oferta pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476;

(iv)

Adicionalmente, deverão ser observados os seguintes critérios de concentração, sem prejuízo dos
limites de concentração por emissor ou por modalidade de ativos estabelecidos nos termos da
regulamentação aplicável:
1. Para as Cotas de FII Conflitados cuja classificação ANBIMA seja “FII de Desenvolvimento para
Venda”, em até 50% (cinquenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo;
2. Para as Cotas de FII Conflitados cuja classificação ANBIMA seja “FII Renda”, em até 70% (setenta por
cento) do patrimônio líquido do Fundo;
3. Para as Cotas de FII Conflitados cuja classificação ANBIMA seja “FII de Títulos e Valores Mobiliários”,
em até 70% (setenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo; e
4. Para as Cotas de FII Conflitados cuja classificação ANBIMA seja “FII Híbrido”, em até 70% (setenta por
cento) do patrimônio líquido do Fundo.

Para tanto, o Administrador e o Gestor estão disponibilizando aos Investidores uma minuta de procuração
específica, como Anexo II a este Boletim de Subscrição, que poderá ser celebrada, de forma facultativa, pelo
Investidor no mesmo ato da assinatura deste Boletim de Subscrição, outorgando, assim, poderes para
representá-lo e votar em seu nome na referida Assembleia Geral de Cotistas, observado que tal procuração
não poderá ser outorgada para o Gestor do Fundo ou parte a ele vinculada (“Procuração de Conflito de
Interesse”).
Ainda, constará em referida procuração orientação de voto permitindo ao Investidor indicar concordância ou
não em relação às deliberações da Assembleia Geral de Cotistas que deliberar sobre a aquisição e/ou venda
dos Ativos Conflitados.
Em que pese a disponibilização da Procuração de Conflito de Interesse, o Administrador e o Gestor destacam
a importância da participação dos Cotistas na Assembleia Geral de Cotistas que deliberará sobre a aquisição
e/ou venda dos Ativos Conflitados pelo Fundo, tendo em vista que referida aquisição e/ou venda é
considerada como uma situação de conflito de interesses, nos termos do artigo 34 da Instrução CVM 472,
sendo certo que tal conflito de interesses somente será descaracterizado mediante aprovação prévia de
Cotistas reunidos em Assembleia Geral de Cotistas conforme quórum acima previsto.
A Procuração de Conflito de Interesse deverá ser impressa e assinada com a(s) firma(s) devidamente
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reconhecida(s) pelo Investidor ou de forma eletrônica por plataforma digital com a utilização de processo de
certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, e entregue ao
Administrador
(1)
em
cópia
(PDF)
por
meio
eletrônico,
através
do
seguinte
e-mail
ri.fundoslistados@btgpactual.com, até às 18:00 horas do Dia Útil anterior à data da realização da Assembleia Geral
de Cotista que deliberar pela aquisição dos Ativos Conflitados ou (2) de forma física (via original), (a) até às 18:00
horas do Dia Útil anterior à data da realização da Assembleia Geral de Cotista que deliberar pela aquisição dos
Ativos Conflitados, na sede do Administrador (na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Praia de
Botafogo, 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040); ou (b) no local de realização da
Assembleia Geral de Cotista que deliberar pela aquisição dos Ativos Conflitados.
A Procuração de Conflito de Interesse ficará válida até o encerramento da assembleia de conflito de interesse
e poderá ser revogada, unilateralmente, a qualquer tempo até a data da realização da Assembleia Geral de
Cotista que deliberar pela aquisição e/ou venda dos Ativos Conflitados, mediante comunicação a ser
impressa e assinada com a(s) firma(s) devidamente reconhecida(s) pelo Investidor ou de forma eletrônica por
plataforma digital com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira – ICP-Brasil, e entregue ao Administrador (1) em cópia (PDF) por meio eletrônico, através
do seguinte e-mail ri.fundoslistados@btgpactual.com, até às 18:00 horas do Dia Útil anterior à data da
realização da Assembleia Geral de Cotista que deliberar pela aquisição e/ou venda dos Ativos Conflitados ou
(2) de forma física (via original), (a) até às 18:00 horas do Dia Útil anterior à data da realização da Assembleia
Geral de Cotista que deliberar pela aquisição e/ou venda dos Ativos Conflitados, na sede do Administrador
(na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Praia de Botafogo, 501, 5º andar, parte, Torre
Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040); ou (b) no local de realização da Assembleia Geral de Cotista que
deliberar pela aquisição e/ou venda dos Ativos Conflitados.
PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS SOBRE OS RISCOS DECORRENTES DE TAL SITUAÇÃO DE CONFLITO
DE INTERESSES, VIDE OS FATORES DE RISCO “RISCO DE CONFLITO DE INTERESSES” E “RISCO DE NÃO
APROVAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES”, CONSTANTES DO PROSPECTO PRELIMINAR.
30. O Subscritor declara ter conhecimento dos termos e condições do Boletim de Subscrição e do Termo de Adesão
ao Regulamento e Ciência de Risco, conforme aplicável, e nomeia, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, de
acordo com o artigo 684 do Código Civil, a Instituição Participante da Oferta como sua procuradora, conferindo-lhe
poderes para celebrar e assinar o Boletim de Subscrição e o Termo de Adesão ao Regulamento e Ciência de Risco,
se for o caso, em seu nome, devendo a Instituição Participante da Oferta enviar cópia dos documentos assinados ao
Subscritor, conforme o caso.
31. O Subscritor declara que obteve cópia do Prospecto Preliminar e tem conhecimento integral dos termos e
condições dos documentos da Oferta, incluindo mais não limitando, o Boletim de Subscrição, o Regulamento e o
Prospecto Preliminar. Tem conhecimento da forma de obtenção do Prospecto Preliminar, inclusive por meio
eletrônico, nos websites:
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Praia de Botafogo, 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado
CEP 22250-040, Rio de Janeiro, RJ
At.: Rodrigo Ferrari
Telefone: 11 3383-2513
E-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com / OL-Eventos-Estruturados-PSF@btgpactual.com
Para acessar o Prospecto Preliminar, acessar https://www.btgpactual.com/asset-management/administracaofiduciaria (neste website, no campo “Fundos de Investimentos administrados pela BTG Pactual Serviços
Financeiros”, acessar a barra “Pesquisar” e procurar por “FII REC FUNDO DE FUNDOS”, então clicar em “Prospecto
Preliminar”)
Coordenador Líder
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UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Av. Brigadeiro Faria lima, nº 4.440, 4º andar CEP 04538-132
CEP 04538-132, São Paulo - SP
At.: Samir Salun
Telefone: (11) 2767-6175
E-mail: samir.salun@ubsbb.com
Website: http://www.ubsbb.com
Para acessar o Prospecto Preliminar, acessar https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html
(neste website selecionar “FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - REC FUNDO DE FUNDOS” e, então,
localizar o “Prospecto Preliminar”)
BTG Pactual
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Av. Brigadeiro Faria lima, nº 3.477, 14º andar CEP 04538-133
São Paulo - SP
At.: Daniela Vaz/ Departamento Jurídico
Telefone: (11) 2767-6175
E-mail: ol-legal-ofertas@btgpactual.com
Website: http://www.btgpactual.com.br
Para acesso ao Prospecto Preliminar, acessar https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em
“Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2020” ou “2021” e “OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO
PRIMÁRIA DE COTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - REC FUNDO DE
FUNDOS” selecionar “Prospecto Preliminar”)
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Rua Surubim, 373 – 4º andar, Cidade Monções
CEP 04571-050 – São Paulo, SP
At.: Área de Distribuição de Produtos
Tel.: (11) 2137-8888
E-mail: produtos@genialinvestimentos.com.br
Website: www.genialinvestimentos.com.br
Para acesso ao Prospecto Preliminar, neste website clicar em “ONDE INVESTIR”, no ícone ao lado do logo da Genial,
no canto superior esquerdo do website, depois clicar em “Oferta Pública”, e então, localizar a informação Fundo
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar
Rio de Janeiro - RJ
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares
São Paulo – SP
Website: https://www.gov.br/cvm/pt-br
Para acesso ao Prospecto Preliminar, neste website acessar “Pesquisa de Dados”, clicar em “Ofertas Públicas”,
clicar em “Ofertas Públicas de Distribuição”, conforme o caso, em seguida em “Ofertas em Análise”, selecionar
ou “2021”, acessar em “R$” em “Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em “FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO- REC FUNDO DE FUNDOS”, e, então, localizar o “Prospecto Preliminar”).
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
Praça Antônio Prado, nº 48
São Paulo - SP
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Website: www.b3.com.br
Para acesso ao Prospecto Preliminar, neste website clicar em “Home”, depois clicar em “Produtos e Serviços”,
depois clicar “Solução para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas”, depois clicar em “Oferta em Andamento”,
depois clicar em “Fundos”, e depois selecionar “Fundo de Investimento Imobiliário - REC Fundo de Fundos” e, então,
localizar o “Prospecto Preliminar”.
32. O Subscritor declara sob as penas da lei que possui poderes necessários para outorgar os poderes outorgados
nos termos da Cláusula 23 acima.
33. A integralização das Cotas será realizada à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente
disponíveis, até às 11:00 horas da Data de Liquidação (abaixo definida), de acordo com as normas de liquidação e
procedimentos aplicáveis da B3. Não havendo pagamento pontual, a ordem de investimento será automaticamente
desconsiderada.
34. Sem prejuízo das disposições contidas nos artigos 20, 26 e 28 da Instrução CVM 400, o presente Pedido de
Reserva é irrevogável e irretratável, observados os termos e condições aqui dispostos, exceto pelo disposto acima.
Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, para dirimir as questões oriundas
deste Pedido de Reserva, com a renúncia expressa a qualquer foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
E, por assim estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e
para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas.

29. Declaro para todos os fins que (i) estou de 30. Carimbo e assinatura da Instituição Participante da Oferta.
acordo com as cláusulas contratuais e demais
condições expressas neste instrumento; (ii) obtive
uma cópia do Prospecto Preliminar e do
Regulamento, estando ciente de seu inteiro teor,
especialmente a seção “Fatores de Risco”; e (iii)
estou ciente e tenho conhecimento da divulgação,
em 08 de janeiro de 2021, do Comunicado ao
Mercado de Alterações ao Prospecto Preliminar.

_________________

________________

_________________

_______________

Local

Data

Local

Data

________________________________________

________________________________________

SUBSCRITOR OU

INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA
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REPRESENTANTE LEGAL

30. Testemunhas

________________________________________

________________________________________

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:
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ANEXO I
MODELO DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA PARA REPRESENTAR O INVESTIDOR NO ÂMBITO DA
ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - REC FUNDO DE
FUNDOS

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, [[NOME DO INVESTIDOR PESSOA FÍSICA],
[nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade RG nº [•], expedida pelo [órgão
emissor], e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob o nº [•], residente e
domiciliado na Cidade de [•], Estado de [•], na [endereço]] {OU} [[NOME DO INVESTIDOR PESSOA
JURÍDICA], [tipo societário], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia
(“CNPJ”) sob o nº [•], com sede na Cidade de [•], Estado de [•], na [endereço], neste ato representada nos
termos do seu [contrato social / estatuto social]] {OU} [[NOME DO ADMINISTRADOR/GESTOR], [na
qualidade de [administrador / gestor] dos fundos de investimento indicados no Anexo I], sociedade autorizada
pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a realizar a administração de fundos de investimento, inscrita
no CNPJ sob o nº [•], com sede na Cidade de [•], Estado de [•], na [endereço], neste ato representada nos
termos do seu [contrato social / estatuto social]] (“Outorgante”), nomeia e constitui como seu legítimo e
bastante procurador, [NOME DO OUTORGADO], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da
cédula de identidade RG nº [•], expedida pelo [órgão emissor], e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Economia sob o nº [•], residente e domiciliado na Cidade de [•], Estado de [•], na [endereço]]
(“Outorgado”), com poderes específicos para, isoladamente e em nome da Outorgante: (i) representar a
Outorgante, enquanto cotista do REC FUNDO DE FUNDOS - FII FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ sob o nº 36.642.356/0001-76 (“Fundo”), administrador pelo BTG PACTUAL
SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, inscrito no
CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23 (“Administrador”) e gerido pela REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.,
inscrita no CNPJ sob o nº 22.828.968/0001-43 (“Gestor”), em assembleia geral extraordinária de cotistas do
Fundo, seja em primeira ou segunda convocação (incluindo em eventuais retomadas de trabalho em razão
de adiamento, interrupção ou suspensão), conforme orientação de voto abaixo formalizada, convocada para
deliberar sobre a aquisição e/ou venda, pelo Fundo, de Cotas de FII Conflitados (conforme abaixo definido),
as quais são consideradas como situação de conflito de interesses, nos termos do artigo 34, inciso V, da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada
(“Instrução CVM 472”), razão pela qual sua concretização dependerá de aprovação prévia dos cotistas
reunidos em assembleia geral extraordinária de cotistas do Fundo, e conforme detalhado na seção
"Destinação dos Recursos" do “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da
Primeira Emissão do REC Fundo de Fundos – FII Fundo de Investimento Imobiliário” (“Prospecto Definitivo”
e "Assembleia de Conflito de Interesse", respectivamente); (ii) votar, conforme orientação de voto abaixo,
sobre a matéria descrita no item (i) acima; e (iii) assinar e rubricar a ata da referida Assembleia de Conflito
de Interesse e o respectivo livro de atas de assembleias gerais e livro de presença, dentre outros
documentos correlatos e suas respectivas formalizações, como se a Outorgante estivesse presente na
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Assembleia de Conflito de Interesse e os tivesse praticado pessoalmente; e (iv) praticar todos e quaisquer
atos necessários à efetivação dos itens (i) a (iii) acima, conforme orientação de voto abaixo formalizadas.
Entende-se Por “Pessoas Ligadas”: (i) a sociedade controladora ou sob controle do Administrador, do
Gestor ou do consultor especializado caso venha a ser contratado de seus administradores e acionistas,
conforme o caso; (ii) a sociedade cujos administradores, no todo ou em parte, sejam os mesmos do
Administrador ou do Gestor ou do consultor especializado caso venha a ser contratado, com exceção dos
cargos exercidos em órgãos colegiados previstos no estatuto ou regimento interno do Administrador, do
Gestor ou do consultor contratado caso venha a ser contratado, desde que seus titulares não exerçam
funções executivas, ouvida previamente a CVM; e (iii) parentes até segundo grau das pessoas naturais
referidas nos incisos acima.

Descrição dos Conflitos de Interesse: Conflitos de interesse envolvendo a aquisição e/ou venda, pelo
Fundo, de cotas dos fundos de investimento imobiliário que sejam administrados e/ou geridos pelo Administrador
e/ou pelo Gestor e/ou por Pessoas Ligadas ao Administrador e/ou ao Gestor (“Cotas de FII Conflitados”), sendo
certo que tal conflito de interesses somente será descaracterizado mediante aprovação prévia de Cotistas
reunidos em Assembleia Geral de Cotistas conforme quórum de deliberação estabelecido..

Orientação de Voto:

Aprovação da aquisição e/ou venda pelo Fundo de ativos em situação de conflito de interesses, nos termos
do artigo 34, inciso V, da Instrução CVM 472, os quais deverão observar os seguintes critérios de
elegibilidade: (i) no caso de aquisição de Cotas de FII Conflitados, a aquisição deverá observar a limitação de
até 70% (setenta) por cento do patrimônio líquido do Fundo alocados nas referidas cotas; (ii) as Cotas de FII
conflitados deverão ser admitidas à negociação em marcado de bolsa ou de balcão; (iii) as Cotas de FII
Conflitados deverão ter sido objeto de oferta pública regulada pela Instrução da CVM nº 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme em vigor ou oferta pública com esforços restritos de colocação, nos termos da
Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada; e (iv) adicionalmente, deverão ser
observados os seguintes critérios de concentração, sem prejuízo dos limites de concentração por emissor ou
por modalidade de ativos estabelecidos nos termos da regulamentação aplicável: (a) para as Cotas de FII
Conflitados cuja classificação ANBIMA seja “FII de Desenvolvimento para Venda”, em até 50% (cinquenta
por cento) do patrimônio líquido do Fundo; (b) para as Cotas de FII Conflitados cuja classificação ANBIMA
seja “FII Renda”, em até 70% (setenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo; (c) para as Cotas de FII
Conflitados cuja classificação ANBIMA seja “FII de Títulos e Valores Mobiliários”, em até 70% (setenta por
cento) do patrimônio líquido do Fundo; e (d) para as Cotas de FII Conflitados cuja classificação ANBIMA seja
“FII Híbrido”, em até 70% (setenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo.

Favor

Contra

Abstenção
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CONDIÇÃO SUSPENSIVA: A eficácia dessa Procuração de Conflito de Interesses está condicionada (i) ao
acesso do Outorgante, previamente à outorga desta procuração, a todos os elementos informativos
necessários para exercício do voto, conforme dispostos no Prospecto anteriormente à outorga da
procuração; e (ii), nos termos dos artigos 125 e 126 do Código Civil, à efetiva subscrição e integralização,
pelo Outorgante, de cotas do Fundo, de forma que o Outorgante se torne cotista do Fundo.

O potencial conflito de interesse advindo da possibilidade de aquisição e/ou venda das Cotas de FII
Conflitados restará descaracterizado caso haja aprovação da aquisição e/ou venda de referido conflito na
Assembleia de Conflito de Interesse.

Esta procuração está sendo outorgada facultativamente pelo Outorgante ao Outorgado, sendo certo que o
Outorgante declara ter tido acesso, antes da outorga desta procuração, a todos os elementos informativos
necessários ao exercício de voto, conforme descritos no Prospecto Definitivo,

no estudo de viabilidade

econômico-financeira elaborado pelo Gestor, no “Manual de Exercício de Voto” e nos demais documentos da
oferta da 1ª (primeira) emissão de cotas do Fundo.

A presente procuração é outorgada pelo Outorgante ao Outorgado, o qual necessariamente não presta os
serviços de administração e gestão do Fundo, tampouco é Pessoa Ligada ao Administrador e/ou ao Gestor
do Fundo.

Validade: A Procuração de Conflito de Interesse ficará válida por 120 (cento e vinte) dias da data de sua
assinatura ou até o encerramento da assembleia de conflito de interesse e poderá ser revogada,
unilateralmente, a qualquer tempo até a data da realização da Assembleia Geral de Cotista que deliberar
pela aquisição dos Ativos Conflitados, mediante comunicação a ser impressa e assinada com a(s) firma(s)
devidamente reconhecida(s) pelo Investidor ou de forma eletrônica por plataforma digital com a utilização de
processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, e
entregue ao Administrador (1) em cópia (PDF) por meio eletrônico, através do seguinte e-mail
ri.fundoslistados@btgpactual.com, até às 18:00 horas do Dia Útil anterior à data da realização da Assembleia
Geral de Cotista que deliberar pela aquisição dos Ativos Conflitados ou (2) de forma física (via original), (a)
até às 18:00 horas do Dia Útil anterior à data da realização da Assembleia Geral de Cotista que deliberar
pela aquisição dos Ativos Conflitados, na sede do Administrador (na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio
de Janeiro, à Praia de Botafogo, 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151 - 19º andar (parte), Itaim Bibi); ou (b) no local
de realização da Assembleia Geral de Cotista que deliberar pela aquisição dos Ativos Conflitados.

São Paulo, [•] de [•] de [].

___________________________________
[INVESTIDOR]
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