PEDIDO DE SUBSCRIÇÃO DE COTAS DA QUARTA EMISSÃO DO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRI
CNPJ/ME nº 28.729.197/0001-13
administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A.
CNPJ/ME sob o nº 13.486.793/0001-42
Rua Iguatemi, 151, 19º andar, CEP 01451-011
São Paulo, SP
Código ISIN das Cotas nº BRCVBICTF001 | Código de Negociação na B3: CVBI11
Tipo ANBIMA: FII Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa
Segmento ANBIMA: Títulos e Valores Mobiliários
Nº
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO E DA OFERTA
Pedido de subscrição (“Pedido de Subscrição”) relativo à oferta pública de distribuição de cotas do
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRI, fundo de investimento imobiliário
inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº
28.729.197/0001-13 (“Fundo”), a ser realizada no mercado brasileiro, nos termos da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”) e da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada
(“Instrução CVM 472” e “Oferta”, respectivamente), tendo como instituição intermediária líder a
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
sociedade com escritório na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, n° 1909, Torre Sul, 30º andar, CEP 04543-010, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 02.332.886/0011-78 (“Coordenador Líder”).
O Fundo foi constituído pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São
Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
13.486.793/0001-42, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de
administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 11.784,
de 30 de junho de 2011 (“Administrador”) por meio do “Instrumento Particular de Constituição do
BRL X – Fundo de Investimento Imobiliário”, celebrado pelo Administrador em 19 de setembro de
2017, o qual foi registrado junto ao 7º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa
Jurídica da Capital São Paulo, sob o nº 1.964.080, em 19 de setembro de 2017 (“Instrumento de
Constituição do Fundo”).
Posteriormente, (i) em 20 de março de 2019 foi celebrado o “Instrumento Particular de Primeira
Alteração do Regulamento do BRL X – Fundo de Investimento Imobiliário” que, entre outras
matérias, alterou a denominação do Fundo para “Fundo de Investimento Imobiliário – VBI Crédito”;
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(ii) em 10 de maio de 2019, foi realizada Assembleia Geral de Cotistas, por meio da qual foi
aprovada, entre outras matérias, a alteração da denominação do Fundo para a sua atual, a saber,
“Fundo de Investimento Imobiliário – VBI CRI”; e (iii) em 25 de agosto de 2020, foi celebrado o
“Ato do Administrador para Alteração do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário – VBI
CRI” que, dentre outras matérias, alterou o regulamento do Fundo de forma a prever a exclusão da
taxa de performance do Fundo; (iv) em 25 de novembro de 2020, foi realizado ato do
Administrador de ratificação do termo de apuração da consulta formal realizado em 29 de outubro
de 2020 que, dentre outras matérias, aprovou a versão vigente do regulamento do Fundo
(“Regulamento”).
A realização da Emissão e da Oferta Pública das Novas Cotas foi aprovada por meio de ato do
administrador realizado em 03 de dezembro de 2020, o qual foi devidamente registrado perante o
7º Oficial de Registro de Título e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, sob o nº 2.034.837, em 08 de dezembro de 2020 (“Ato do Administrador”).
O Fundo é regido por seu Regulamento, pela Instrução CVM 472, pela Lei nº 8.668, de 25 de
junho de 1993, conforme alterada (“Lei nº 8.668/93”), e pelas demais disposições legais e
regulamentares que lhe forem aplicáveis. O Fundo foi registrado na CVM sob o código nº
0317078, em 11 de outubro de 2017.
A gestão da carteira do Fundo será realizada de forma ativa pela VBI REAL ESTATE GESTÃO DE
CARTEIRAS LTDA., sociedade devidamente autorizada pela CVM para o exercício da atividade de
administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº
11.112, de 18 de junho de 2.010, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua
Funchal, nº 418, 27º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
11.274.775/0001-71 (“Gestor”), contratada pelo Administrador nos termos do artigo 29, VI, da
Instrução CVM nº 472, ou outro que venha a substituí-lo, observado o disposto no “Contrato de
Prestação de Serviços de Gestão de Carteira do Fundo de Investimento Imobiliário - VBI CRI”,
celebrado em 20 de março de 2019, conforme aditado, entre o Administrador, na qualidade de
representante do Fundo, e o Gestor (“Contrato de Gestão”), e no Regulamento.
Exceto quando definidos diferentemente neste Pedido de Subscrição, os termos iniciados em letra
maiúscula e aqui não definidos têm o significado a eles atribuído no Regulamento ou no
“Prospecto Definitivo da Distribuição Primária da Quarta Emissão de Cotas do Fundo de
Investimento Imobiliário - VBI CRI” (“Prospecto Definitivo” ou “Prospecto”

sendo que a definição
de Prospecto Definitivo engloba todos os seus anexos e documentos a eles incorporados por
referência).
Montante Inicial da Oferta
O montante inicial da oferta corresponde inicialmente a até R$ 202.507.100,00 (duzentos e dois
milhões, quinhentos e sete mil e cem reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária,
correspondente a, inicialmente, 2.025.071 (dois milhões, vinte e cinco mil e setenta e uma) Novas
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Cotas, sem considerar a Opção de Lote Adicional (“Montante Inicial da Oferta”).
Montante Mínimo da Oferta
O montante mínimo da Oferta é R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), sem considerar a
Taxa de Distribuição Primária, correspondente a 300.000 (trezentas mil) Novas Cotas (“Montante
Mínimo da Oferta”).
Quantidade de Cotas da Oferta
2.025.071 (dois milhões, vinte e cinco mil e setenta e uma) Novas Cotas, sem considerar a Opção
de Lote Adicional, podendo ser diminuído em virtude da distribuição parcial, desde que observado o
Montante Mínimo da Oferta.
Cotas do Lote Adicional
O Fundo poderá, por meio do Gestor e do Administrador, em comum acordo com o Coordenador
Líder, optar por emitir um Lote Adicional de Novas Cotas, aumentando em até 20% (vinte por
cento) a quantidade das Cotas originalmente ofertadas, correspondente a um montante de até
R$ 40.501.400,00 (quarenta milhões, quinhentos e um mil e quatrocentos reais) , observado
que o valor exato será calculado e atualizado a partir da fixação do Preço de Emissão previamente
à divulgação do Anúncio de Início, correspondentes a até 405.014 (quatrocentas e cinco mil e
catorze) Novas Cotas, nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 14, parágrafo 2º,
da Instrução CVM 400.
Aplicar-se-ão às Novas Cotas oriundas do exercício da Opção de Lote Adicional, caso venham a
ser emitidas, as mesmas condições e preço das Novas Cotas inicialmente ofertadas e a oferta de
tais Cotas do Lote Adicional também será conduzida sob o regime de melhores esforços de
colocação, sob a liderança do Coordenador Líder e a participação dos Participantes Especiais.
Assim, a quantidade de Novas Cotas objeto da Oferta poderá ser até 20% (vinte por cento)
superior à quantidade de Novas Cotas inicialmente ofertadas, mediante exercício parcial ou total
da Opção de Lote Adicional.
Distribuição Parcial e Subscrição Condicionada
Será admitida, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, a distribuição parcial das
Novas Cotas, respeitado o Montante Mínimo da Oferta. As Novas Cotas que não forem
efetivamente subscritas e integralizadas deverão ser canceladas.
Em razão da possibilidade de Distribuição Parcial das Novas Cotas e nos termos dos artigos 30 e
31 da Instrução CVM 400, o Cotista, ao exercer seu Direito de Preferência, ou os Investidores
poderão, no ato da aceitação à Oferta, condicionar sua adesão à Oferta a que haja distribuição (i)
do Montante Inicial da Oferta; ou (ii) igual ou maior que o Montante Mínimo da Oferta e menor
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que o Montante Inicial da Oferta.
No caso do item (ii) acima, o Investidor deverá indicar se pretende receber (1) a totalidade das
Novas Cotas subscritas; ou (2) uma quantidade equivalente à proporção entre o número de Novas
Cotas efetivamente distribuídas e o número de Novas Cotas originalmente ofertadas, presumindose, na falta de manifestação, o interesse do Investidor em receber a totalidade das Novas Cotas
objeto da ordem de investimento ou do Pedido de Subscrição, conforme o caso.
Caso o Investidor indique o item (2) acima, o valor mínimo a ser subscrito por Investidor no
contexto da Oferta poderá ser inferior à Aplicação Mínima Inicial.
Adicionalmente, caso seja atingido o Montante Mínimo da Oferta, não haverá abertura de prazo
para desistência, nem para modificação do exercício do Direito de Preferência, dos Pedidos de
Subscrição e das intenções de investimento dos Investidores da Oferta.
No caso de não colocação do Montante Inicial da Oferta e existência de subscrição condicionada,
nos termos dos parágrafos acima, e desde que já tenha ocorrido a integralização de Novas Cotas
por parte do Cotista que, ao exercer seu Direito de Preferência, condicionou, no seu exercício do
Direito de Preferência, ou dos Investidores, os valores já depositados serão devolvidos aos
Investidores, de acordo com os Critérios de Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias
Úteis contados da comunicação do cancelamento das Novas Cotas condicionadas. Na hipótese de
restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de quitação
relativo aos valores restituídos.
Caso não seja atingido o Montante Mínimo da Oferta, a Oferta será cancelada. Caso já tenha
ocorrido a integralização de Novas Cotas e a Oferta seja cancelada, os valores depositados serão
devolvidos aos respectivos Investidores, de acordo com os Critérios de Restituição de Valores, no
prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta. Na
hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de
quitação relativo aos valores restituídos.
Caso sejam subscritas e integralizadas Novas Cotas em montante igual ou superior ao Montante
Mínimo da Oferta, mas não correspondente ao Montante Inicial da Oferta, a Oferta poderá ser
encerrada, a exclusivo critério do Coordenador Líder, e o Administrador realizará o cancelamento
das cotas não colocadas, nos termos da regulamentação em vigor, devendo, ainda, devolver aos
Investidores que tiverem condicionado a sua adesão à colocação integral, ou para as hipóteses de
alocação proporcional, os valores já integralizados, acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos
pelas aplicações do Fundo nos Investimentos Temporários, 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 do Comunicado
de Resultado Final da Alocação.
OS INVESTIDORES DEVERÃO LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO, EM
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ESPECIAL O FATOR DE RISCO “RISCO DA NÃO COLOCAÇÃO DO MONTANTE MÍNIMO DA
OFERTA” NA PÁGINA 114 DO PROSPECTO.
Aplicação Mínima Inicial ou Investimento Mínimo por Investidor
O valor da Aplicação Mínima Inicial por Investidor para aplicações em Novas Cotas de Emissão do
Fundo é de 97 (noventa e sete) Novas Cotas na Oferta, totalizando um montante mínimo de
investimento de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais), o qual não inclui a Taxa de
Distribuição Primária e R$ 10.058,90 (dez mil e cinquenta e oito reais e noventa centavos),
considerando a Taxa de Distribuição Primária e observado que a quantidade de Cotas atribuídas
ao Investidor poderá ser inferior ao mínimo acima referido nas hipóteses previstas na Seção “4.
Termos e Condições da Oferta – Critério de Colocação da Oferta Não Institucional”, na página 73
do Prospecto, e na Seção “4. Termos e Condições da Oferta – Distribuição Parcial”, na página 64
do Prospecto.
Preço de Subscrição
O preço de subscrição corresponde ao Preço de Emissão de cada Nova Cota, acrescido da Taxa de
Distribuição Primária, equivalente a R$ 103,70 (cento e três reais e setenta centavos) (“Preço de
Subscrição”).
Público Alvo
A Oferta é destinada a (i) Investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9º-B da
Instrução CVM 539, que sejam 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 e fechadas de previdência complementar e de capitalização, em
qualquer caso, com sede no Brasil, assim como, investidores pessoas físicas ou jurídicas que
formalizem Pedido de Subscrição em valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais), que equivale à quantidade mínima de 10.000 (dez mil) Novas Cotas, em qualquer caso,
residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, e que aceitem os riscos inerentes a tal
investimento. É vedada a subscrição de Novas Cotas por clubes de investimento, nos termos dos
artigos 26 e 27 da Instrução CVM 494 (“Investidores Institucionais”) e a (ii) Investidores pessoas
físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliados ou com sede no Brasil, que não sejam Investidores
Institucionais e formalizem Pedido de Subscrição durante o Período de Subscrição, junto a uma
única Instituição Participante da Oferta, em valor inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais), que equivale à quantidade máxima de 9.999 (nove mil novecentas e noventa e nove)
Novas Cotas (“Investidores Não Institucionais”) que se enquadrem no público alvo do Fundo,
conforme previsto no Regulamento, a saber, pessoas naturais e jurídicas, residentes e domiciliadas
no Brasil, bem como fundos de investimento que tenham por objetivo investimento de longo prazo,
fundos de pensão, regimes próprios de previdência social, entidades autorizadas a funcionar pelo
BACEN, companhias seguradoras, entidades de previdência complementar e de capitalização, bem
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como investidores não residentes que invistam no Brasil segundo as normas aplicáveis e que aceitem
os riscos inerentes a tal investimento.
No âmbito da Oferta não será admitida a aquisição de Novas Cotas por clubes de investimento
constituídos nos termos do artigo 1º da Instrução CVM 494.
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
Novas 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.
Os Investidores interessados devem ter conhecimento da regulamentação que rege a
matéria e ler atentamente o Prospecto, em especial a seção “Fatores de Risco”, para
avaliação dos riscos a que o Fundo está exposto, bem como aqueles relacionados à
Emissão, à Oferta e às Novas Cotas, os quais devem ser considerados para o
investimento nas Novas Cotas, bem como o Regulamento.
Admissão à Negociação das Novas Cotas do Fundo na B3
As Novas Cotas objeto da Oferta serão registradas para colocação no mercado primário no DDA e
negociadas no mercado de bolsa, ambos administrados e operacionalizados pela B3. O
Escriturador será responsável pela custódia das Novas Cotas que não estiverem depositadas na
B3. É vedada a negociação das Novas Cotas do Fundo fora do ambiente de negociação da B3. As
Novas Cotas somente poderão ser negociadas após a divulgação do Anúncio de Encerramento e a
obtenção de autorização da B3 para o início da negociação das Novas Cotas, conforme procedimentos
estabelecidos pela B3.
Forma de Subscrição e Integralização
As Novas Cotas serão subscritas utilizando-se os procedimentos da B3, a qualquer tempo, dentro
do Período de Colocação. As Novas Cotas deverão ser integralizadas, à vista e em moeda corrente
nacional, na Data de Liquidação das Novas Cotas junto às Instituições Participantes da Oferta,
pelo Preço de Subscrição.
Período de Colocação
A Oferta terá início na data de divulgação do Anúncio de Início, em conformidade com o previsto
nos artigos 52 e 54-A da Instrução CVM 400. A distribuição das Novas Cotas da Oferta será
encerrada na data de divulgação do Anúncio de Encerramento, a qual deverá ocorrer (i) em até 6
(seis) meses após a divulgação do Anúncio de Início, ou (ii) até a data de divulgação do Anúncio
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de Encerramento, o que ocorrer primeiro.
Procedimento de Alocação
Haverá Procedimento de Alocação no âmbito da Oferta a ser conduzido pelo Coordenador Líder,
posteriormente à obtenção do registro da Oferta e divulgação do Prospecto Definitivo e do Anúncio de
Início, para a verificação, junto aos Investidores da Oferta, da demanda pelas Novas Cotas,
considerando os Pedidos de Subscrição dos Investidores Não Institucionais e o recebimento de ordens
de investimento dos Investidores Institucionais, sem lotes mínimos (observado o Investimento
Mínimo) ou máximos, para a definição do montante total de Novas Cotas a serem emitidas na Oferta.
Os Investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderão participar do Procedimento de Alocação, sem
qualquer limitação em relação ao valor total da Oferta, observado, no entanto, que caso seja
verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Novas Cotas inicialmente
ofertada no âmbito da Oferta, os Pedidos de Subscrição e intenções de investimento das Pessoas
Vinculadas serão cancelados, sendo certo que esta regra não é aplicável ao Direito de Preferência.
OS INVESTIDORES DEVERÃO LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO
DEFINITIVO,

EM

ESPECIAL

O

FATOR

DE

RISCO

“PARTICIPAÇÃO

DE

PESSOAS

VINCULADAS NA OFERTA” NA PÁGINA 115 DO PROSPECTO.
Plano de Distribuição
O Coordenador Líder, observadas as disposições da regulamentação aplicável, realizará a distribuição
das Cotas sob o regime de melhores esforços de colocação, de acordo com a Instrução CVM 400, com
a Instrução CVM 472 e demais normas pertinentes, conforme o plano da distribuição adotado em
cumprimento ao disposto no artigo 33, §3º, da Instrução CVM 400, devendo assegurar (i) que o
tratamento conferido aos Investidores seja justo e equitativo; (ii) a adequação do investimento ao
perfil de risco do Público Alvo da Oferta; e (iii) que os representantes das Instituições Participantes da
Oferta recebam previamente exemplares deste Prospecto para leitura obrigatória e que suas dúvidas
possam

ser esclarecidas por pessoas designadas pelo Coordenador Líder. Para maiores

informações sobre o plano de distribuição, veja a Seção “4. Termos e Condições da Oferta –
Plano de Distribuição”, na página 69 do Prospecto.
Oferta Não Institucional
Durante o Período de Subscrição, os Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles
considerados Pessoas Vinculadas, interessados em subscrever as Novas Cotas objeto da Oferta
deverão preencher um ou mais Pedido(s) de Subscrição, indicando, dentre outras informações a
quantidade de Novas Cotas que pretende subscrever (observada a Aplicação Mínima Inicial), e
apresenta-lo(s)

a

uma

única

Instituição

Participante

da

Oferta.

Os

Investidores

Não

Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, no(s) seu(s) respectivo(s) Pedido(s) de
Subscrição, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu(s) Pedido(s) de
Subscrição ser(em) cancelado(s) pela respectiva Instituição Participante da Oferta.
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No mínimo 1.417.550 (um milhão, quatrocentas e dezessete mil, quinhentas e cinquenta) Novas
Cotas (sem considerar as Cotas do Lote Adicional), ou seja, 70% (setenta por cento) do
Montante Inicial da Oferta, será destinado, prioritariamente, à Oferta Não Institucional, sendo
certo que o Coordenador Líder, em comum acordo com o Administrador e o Gestor, poderá
aumentar a quantidade de Novas Cotas inicialmente destinada à Oferta Não Institucional até o
limite máximo do Montante Inicial da Oferta, considerando as Cotas do Lote Adicional que
eventualmente vierem a ser emitidas.
CONSIDERANDO

QUE

O

PERÍODO

DE

SUBSCRIÇÃO

ESTARÁ

EM

CURSO

CONCOMITANTEMENTE COM O PERÍODO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA, O
INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE O PEDIDO DE SUBSCRIÇÃO OU A ORDEM DE
INVESTIMENTO POR ELE ENVIADO SOMENTE SERÁ ACATADO ATÉ O LIMITE MÁXIMO
DE NOVAS COTAS QUE REMANESCEREM APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA, CONFORME SERÁ DIVULGADO NO COMUNICADO DE
ENCERRAMENTO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA, OBSERVADO AINDA, O CRITÉRIO DE
COLOCAÇÃO DA OFERTA INSTITUCIONAL, O CRITÉRIO DE COLOCAÇÃO DA OFERTA
NÃO INSTITUCIONAL E A POSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAL.
Critério de Colocação da Oferta Não Institucional
Caso o total de Novas Cotas objeto dos Pedidos de Subscrição apresentados pelos
Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas,
seja inferior a 70% (setenta por cento) do Montante Inicial da Oferta, todos os Pedidos de
Subscrição serão integralmente atendidos, e as Novas Cotas remanescentes serão destinadas
aos Investidores Institucionais nos termos da Oferta Institucional.
Entretanto, caso a totalidade dos Pedidos de Subscrição realizados pelos Investidores Não
Institucionais seja superior à quantidade de Novas Cotas remanescentes do Período de Exercício
do Direito de Preferência (adicionadas às Cotas do Lote Adicional, conforme o caso), será
realizado rateio por meio da divisão igualitária e sucessiva das Novas Cotas entre todos os
Investidores Não Institucionais que tiverem realizado Pedidos de Subscrição, inclusive aqueles
que sejam considerados Pessoas Vinculadas, limitada ao valor individual de cada Pedido de
Subscrição e à quantidade total de Novas Cotas destinadas à Oferta Não Institucional e
desconsiderando-se as frações de cotas. A quantidade de Novas Cotas a serem subscritas por
cada Investidor Não Institucional deverá representar sempre um número inteiro, não sendo
permitida a subscrição de Novas Cotas representadas por números fracionários. Eventuais
arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro
(arredondamento para baixo). Caso seja aplicado o rateio indicado acima, o Pedido de
Subscrição poderá ser atendido em montante inferior ao indicado por cada Investidor Não
Institucional e à Aplicação Mínima Inicial, sendo que não há nenhuma garantia de que os
Investidores Não Institucionais venham a adquirir a quantidade de Novas Cotas desejada. O
Coordenador Líder, em comum acordo com o Administrador e o Gestor, poderá manter a
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quantidade de Novas Cotas inicialmente destinada à Oferta Não Institucional ou aumentar tal
quantidade a um patamar compatível com os objetivos da Oferta, de forma a atender, total ou
parcialmente, os referidos Pedidos de Subscrição.
Na Oferta Não Institucional não serão consideradas na alocação, em nenhuma hipótese,
relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica do
Coordenador Líder e do Fundo.
A divisão igualitária e sucessiva das Novas Cotas objeto da Oferta Não Institucional será
realizada em diversas etapas de alocação sucessivas, sendo que a cada etapa de alocação
será alocado a cada Investidor Não Institucional que ainda não tiver seu Pedido de Subscrição
integralmente atendido o menor número de Cotas entre (i) a quantidade de Novas Cotas
objeto do Pedido de Subscrição de tal investidor, excluídas as Novas Cotas já alocadas no
âmbito da Oferta; e (ii) o montante resultante da divisão do total do número de Novas Cotas
objeto da Oferta (excluídas as Cotas já alocadas no âmbito da Oferta) e o número de
Investidores Não Institucionais que ainda não tiverem seus respectivos Pedidos de Subscrição
integralmente atendidos (observado que eventuais arredondamentos serão realizados pela
exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro de Novas Cotas (arredondamento para
baixo). Eventuais sobras de Novas Cotas não alocadas de acordo com o procedimento acima
serão destinadas à Oferta Institucional.
Se ao final do Período de Subscrição restar um saldo de Novas Cotas inferior ao montante
necessário para se atingir o Investimento Mínimo por Investidor, será autorizada a subscrição
e integralização do referido saldo para que se complete integralmente a distribuição da
totalidade das Novas Cotas.
No caso de um potencial Investidor Não Institucional efetuar mais de um Pedido de
Subscrição, os Pedidos de Subscrição serão considerados em conjunto, por Investidor Não
Institucional, para fins da alocação na forma prevista acima. Os Pedidos de Subscrição que
forem cancelados por qualquer motivo serão desconsiderados na alocação descrita acima .
Oferta Institucional
Após o encerramento do Período do Direito de Preferência e o atendimento dos Pedidos de
Subscrição apresentados pelos Investidores Não Institucionais, as Novas Cotas objeto da Oferta
remanescentes que não forem colocadas na Oferta Não Institucional serão destinadas à colocação
junto a Investidores Institucionais, por meio do Coordenador Líder, não sendo admitidas para tais
Investidores Institucionais reservas antecipadas e não sendo estipulados valores máximos de
investimento, observados os procedimentos previstos na Seção “4. Termos e Condições da Oferta –
Oferta Institucional” na página 74 do Prospecto.
CONSIDERANDO

QUE

O

PERÍODO

DE

SUBSCRIÇÃO

ESTARÁ

EM

CURSO

CONCOMITANTEMENTE COM O PERÍODO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA, O
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INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE O PEDIDO DE SUBSCRIÇÃO OU A ORDEM DE
INVESTIMENTO POR ELE ENVIADO SOMENTE SERÁ ACATADO ATÉ O LIMITE MÁXIMO
DE NOVAS COTAS QUE REMANESCEREM APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA, CONFORME SERÁ DIVULGADO NO COMUNICADO DE
ENCERRAMENTO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA, OBSERVADO AINDA, O CRITÉRIO DE
COLOCAÇÃO DA OFERTA INSTITUCIONAL, O CRITÉRIO DE COLOCAÇÃO DA OFERTA
NÃO INSTITUCIONAL E A POSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAL.
Critério de Colocação da Oferta Institucional
Caso as intenções de investimento apresentadas pelos Investidores Institucionais excedam o total
de Novas Cotas remanescentes após o encerramento do Período do Direito de Preferência e o
atendimento da Oferta Não Institucional, o Coordenador Líder dará prioridade aos Investidores
Institucionais que, no entender do Coordenador Líder, em comum acordo com o Administrador e o
Gestor, melhor atendam os objetivos da Oferta, quais sejam, constituir uma base diversificada de
investidores, integrada por investidores com diferentes critérios de avaliação das perspectivas do
Fundo

e

a

conjuntura

macroeconômica

brasileira,

bem

como

criar

condições

para

o

desenvolvimento do mercado local de fundos de investimento imobiliário.
Para maiores informações sobre o Critério de Colocação da Oferta Institucional, veja a Seção “4.
Termos e Condições da Oferta - Critério de Colocação da Oferta Institucional” na página 75 do
Prospecto.
Disposições Comuns à Oferta Não Institucional e à Oferta Institucional
Durante a colocação das Novas Cotas objeto da Oferta, o Investidor que subscrever a Nova Cota da
Emissão receberá, quando realizada a respectiva liquidação, recibo de Cota que, até a obtenção de
autorização da B3, não será negociável. Tal recibo é correspondente à quantidade de Novas Cotas por
ele adquirida, e se converterá em tal Cota depois de, cumulativamente, serem divulgados o Anúncio
de Encerramento e o anúncio de divulgação de rendimentos pro rata e ser obtida a autorização da B3,
quando as Novas Cotas passarão a ser livremente negociadas na B3. Com relação ao tratamento de
recibo de cotas relacionado aos Cotistas que exerceram o Direito de Preferência veja a Seção “Direito
de Preferência” na página 65 do Prospecto.
Durante o período em que os recibos de cotas da Emissão ainda não estejam convertidos em cotas, o
seu detentor fará jus aos rendimentos pro rata relacionados aos Investimentos Temporários
calculados desde a data de sua integralização até a divulgação do Anúncio de Encerramento.
As Instituições Participantes da Oferta serão responsáveis pela transmissão à B3 das ordens acolhidas
no âmbito das ordens de investimento e dos Pedidos de Subscrição. As Instituições Participantes da
Oferta somente atenderão aos Pedidos de Subscrição feitos por Investidores titulares de conta nelas
abertas ou mantidas pelo respectivo Investidor.
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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 Novas Cotas ofertadas (sem considerar as eventuais
Cotas do Lote Adicional) os Pedidos de Subscrição e as ordens de investimento enviados por Pessoas
Vinculadas serão automaticamente cancelados, sendo certo que esta regra não é aplicável ao Direito
de

Preferência.

A

PARTICIPAÇÃO

DE

PESSOAS

VINCULADAS

NA

SUBSCRIÇÃO

E

INTEGRALIZAÇÃO DAS NOVAS COTAS PODE AFETAR NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DAS
NOVAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES A RESPEITO
DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE
RISCO” EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO “PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS VINCULADAS
NA OFERTA” NA PÁGINA 115 DO PROSPECTO.
RECOMENDA-SE AOS INVESTIDORES INTERESSADOS NA REALIZAÇÃO DE PEDIDO DE
SUBSCRIÇÃO

QUE

(I)

LEIAM

CUIDADOSAMENTE

OS

TERMOS

E

CONDIÇÕES

ESTIPULADOS NESTE PEDIDO DE SUBSCRIÇÃO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE
AOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À LIQUIDAÇÃO DA OFERTA E AS INFORMAÇÕES
CONSTANTES DO PROSPECTO DEFINITIVO, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE
RISCO”, NAS PÁGINAS 93 A 117 DO PROSPECTO DEFINITIVO PARA AVALIAÇÃO DOS
RISCOS A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO, BEM COMO AQUELES RELACIONADOS À
EMISSÃO, À OFERTA E AS NOVAS COTAS, OS QUAIS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS
PARA O INVESTIMENTO NAS NOVAS COTAS, BEM COMO O REGULAMENTO; (II)
VERIFIQUEM COM A INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA DE SUA PREFERÊNCIA,
ANTES DE REALIZAR O SEU PEDIDO DE SUBSCRIÇÃO, SE ESSA, A SEU EXCLUSIVO
CRITÉRIO, EXIGIRÁ (A) A ABERTURA OU ATUALIZAÇÃO DE CONTA E/OU CADASTRO,
E/OU (B) A MANUTENÇÃO DE RECURSOS EM CONTA CORRENTE NELA ABERTA E/OU
MANTIDA, PARA FINS DE GARANTIA DO PEDIDO DE SUBSCRIÇÃO; (III) VERIFIQUEM
COM A INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA DE SUA PREFERÊNCIA, ANTES DE
REALIZAR O SEU PEDIDO DE SUBSCRIÇÃO, A POSSIBILIDADE DE DÉBITO ANTECIPADO
DA RESERVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA; E (IV) ENTREM
EM CONTATO COM A INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA DE SUA PREFERÊNCIA
PARA OBTER INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS SOBRE O PRAZO ESTABELECIDO PELA
INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DO PEDIDO DE
SUBSCRIÇÃO OU, SE FOR O CASO, PARA A REALIZAÇÃO DO CADASTRO NA INSTITUIÇÃO
PARTICIPANTE DA OFERTA, TENDO EM VISTA OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
ADOTADOS POR CADA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA.
Alteração das circunstâncias, revogação ou modificação, suspensão e cancelamento da
Oferta
O Coordenador Líder poderá requerer à CVM que autorize a modificar ou revogar a Oferta, caso
ocorram alterações substanciais, posteriores e imprevisíveis nas circunstâncias de fato existentes
quando da apresentação do pedido de registro de distribuição, ou que o fundamentem,
acarretando aumento relevante dos riscos assumidos pelo Fundo e inerentes à própria Oferta, nos
termos do artigo 25, caput, da Instrução CVM 400. O pleito de modificação da Oferta presumir-
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se-á deferido caso não haja manifestação da CVM em sentido contrário no prazo de 10 (dez) Dias
Úteis, contados do seu protocolo na CVM. Adicionalmente, o Coordenador Líder poderá 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 ser adiado em até 90 (noventa) dias
contados da aprovação do pedido de registro, por iniciativa própria da CVM ou a requerimento do
Gestor. Se a Oferta for revogada, os atos de aceitação anteriores ou posteriores à revogação
serão considerados ineficazes, conforme o detalhado abaixo, sendo que os Investidores que
aderiram à Oferta deverão ser restituídos integralmente pelos valores, bens ou direitos dados em
contrapartida aos valores mobiliários ofertados, na forma e nas condições previstas neste
Prospecto. A modificação ou revogação da Oferta deverá ser imediatamente comunicada aos
Investidores pelo Coordenador Líder, 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, da CVM, da B3 e do Fundos.Net, administrado pela B3, no mesmo veículo
utilizado para a divulgação do Anúncio de Início, de acordo com o artigo 27 da Instrução CVM
400. Os Participantes Especiais deverão se acautelar e se certificar, no momento do recebimento
dos Pedidos de Subscrição, dos Boletins de Subscrição ou das ordens de investimento, conforme o
caso, de que o potencial Investidor está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem
conhecimento das novas condições a ela aplicáveis.
Os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão confirmar expressamente, até às 16:00
horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data de recebimento de comunicação que lhes for
encaminhada diretamente pelo Coordenador Líder e que informará sobre a modificação da Oferta,
objeto de divulgação de anúncio de retificação, seu interesse em manter suas ordens de
investimento. Em caso de silêncio, será presumido que os Investidores pretendem manter a
declaração de aceitação. As Instituições Participantes da Oferta deverão acautelar-se e certificarse, 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.
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.
Cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar diretamente 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
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aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão à respectiva Instituição Participante
da Oferta até às 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data de recebimento da
comunicação da 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 e dos rendimentos pagos pelo 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.
Caso (i) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, (ii) a Oferta
seja revogada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400, ou (iii) o Contrato de
Distribuição seja resilido, todos os atos de aceitação serão cancelados e a Instituição Participante da
Oferta com a qual o Investidor enviou a sua ordem de investimento ou celebrou o seu Pedido de
Subscrição 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 e dos rendimentos pagos pelo 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, da revogação da Oferta ou da resilição do Contrato de
Distribuição.
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 e
dos rendimentos pagos pelo 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.
Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de
quitação relativo aos valores restituídos, bem como efetuar a devolução dos Boletins de
Subscrição, conforme o caso, das Cotas cujos valores tenham sido restituídos.
Taxa de Distribuição Primária
Será devida pelos Investidores (inclusive os Cotistas que exerceram o Direito de Preferência ou
terceiros cessionários do Direito de Preferência) adicionalmente ao Preço de Emissão das Novas
Cotas, taxa em montante equivalente a 3,70% (três inteiros e setenta centésimos por cento) do
Preço de Emissão das Novas Cotas, totalizando o valor de R$ 103,70 (cento e três reais e setenta
centavos)por Nova Cota, cujos recursos serão utilizados para pagamento de todos os custos da
Oferta, inclusive a comissão de estruturação e distribuição da Oferta devida às Instituições
Participantes, sendo certo que (i) eventual saldo positivo da Taxa de Distribuição Primária será
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incorporado ao patrimônio do Fundo; e (ii) eventuais custos e despesas da Oferta não arcados
pela Taxa de Distribuição Primária serão de responsabilidade do Fundo.
Escriturador e Custodiante
O escriturador das Novas Cotas será o Administrador, conforme acima qualificado, ou quem venha
a substituí-lo. O Custodiante das Novas Cotas também será o Administrador, ou quem venha a
substituí-lo.
O

registro

da

presente

Oferta

foi

concedido

perante

a

CVM

sob

o

nº

CVM/SRE/RFI/2020/075, em 23 de dezembro de 2020.

O Prospecto e o Regulamento contêm informações adicionais e complementares a este Pedido de
Subscrição, incluindo, em especial, mas não somente, informações sobre (i) o Fundo; (ii) as
características das Novas Cotas; e (iii) os termos e condições da Oferta e os riscos a ela
inerentes.
OS INVESTIDORES DA OFERTA CONSIDERADOS PESSOAS VINCULADAS DEVERÃO
REALIZAR A SUBSCRIÇÃO DE NOVAS COTAS, MEDIANTE O PREENCHIMENTO DESTE
PEDIDO DE SUBSCRIÇÃO, JUNTO A UMA ÚNICA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA
OFERTA.
LEIA O PROSPECTO

DEFINITIVO, ESPECIALMENTE AS RESPECTIVAS SEÇÕES DE

FATORES DE RISCO, E O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA.
QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR
Nome completo / Razão Social
Estado Civil

Data Nasc.

CPF / CNPJ
Profissão

Nacionalidade Doc.

Órgão Emissor

Identidade
Endereço
Bairro

CEP

Cidade

Estado

Nº

Complemento

País

Telefone / FAX

E-mail
Nome do representante legal
Documento de Identidade
Nome do representante legal

CPF
Órgão Emissor

Telefone / FAX
CPF
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Documento de Identidade

Órgão Emissor

Banco indicado para crédito de rendimentos

Telefone / FAX

Nº do Banco

Nº da Agência

Nº da Conta

VALOR E QUANTIDADE DE COTAS
Preço de Emissão

Taxa de

Valor total

Quantidade

Valor total

por Nova Cota

Distribuição

por Nova

de Novas

subscrito – R$

Primária por

Cota - R$

Cotas

Nova Cota
100,00

3,70

subscritas
103,70

[=]

[=]

INSTRUÇÕES PARA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS
As Novas Cotas objeto da Oferta serão distribuídas sob o regime de melhores esforços de
colocação pelas Instituições Participantes da Oferta.
As Novas Cotas deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional, à vista, nos termos do
Boletim de Subscrição pelo Preço de Subscrição, acrescido da taxa de Distribuição Primária
A subscrição das Novas Cotas será feita mediante assinatura física do termo de adesão ao
Regulamento e do Boletim de Subscrição, que especificará as condições da subscrição e
integralização. O Boletim de Subscrição servirá como título executivo extrajudicial para todos os
fins e efeitos de direito.
DECLARAÇÃO DO SUBSCRITOR
Declaro estar enquadrado na condição de pessoa vinculada que significam os investidores que
sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM nº 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução da
CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, conforme alterada: (i) controladores 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 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 diretamente
relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi)
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Fundo, pelo Administrador, pelo Gestor ou pelas
Instituições Participantes da Oferta; (vii) 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; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas
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mencionadas nos itens “(ii)” a “(vi)” acima; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das
cotas pertença às pessoas mencionadas no itens acima, salvo se geridos discricionariamente por
terceiros não vinculados (“Pessoas Vinculadas”).
[

] SIM

[

] NÃO

O Subscritor declara ter conhecimento dos termos e condições do Pedido de Subscrição e da Oferta
e nomeia, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, de acordo com o artigo 684 do Código
Civil, o Coordenador Líder como seu procurador, conferindo-lhe poderes para celebrar e assinar o
Boletim de Subscrição em seu nome, devendo o Coordenador Líder enviar cópia do documento
assinado ao Subscritor, no endereço constante acima.
CONDIÇÕES À SUBSCRIÇÃO
Tendo em vista a possibilidade de distribuição parcial, observada a colocação do Montante Mínimo
da Oferta:
1. O subscritor, neste ato, condiciona sua obrigação de subscrição a 1. a. [

] do Montante Inicial

que haja distribuição: (i) do Montante Inicial da Oferta; ou (ii) igual da Oferta
ou maior que o Montante Mínimo da Oferta e menor que o Montante 1. b. [
Inicial da Oferta.

] igual ou maior que

o Montante Mínimo da Oferta
e menor que o Montante
Inicial da Oferta

2. Caso o subscritor assinale a opção 1.b. acima, deverá indicar se, 2. a. [

] Pretende receber a

implementando-se a condição prevista, pretende receber (a) a totalidade das Novas Cotas
totalidade das Novas Cotas subscritas; ou (b) uma quantidade por ele subscritas ou;
equivalente

à

proporção

entre

o

número

de

Novas

Cotas 2.

b.

[

]

efetivamente distribuídas e o número de Novas Cotas originalmente equivalente

Quantidade

à

proporção

ofertadas, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do entre o número de Novas
Investidor em receber a totalidade das Novas Cotas objeto da Cotas

efetivamente

ordem de investimento, do Pedido de Subscrição, exercício do distribuídas e o número de
Direito de Preferência ou aceitação da Oferta, conforme o caso:

Novas

Cotas

originalmente

ofertadas.
O subscritor tem conhecimento da forma de obtenção do Prospecto e do Regulamento anexo a
este, nos seguintes websites do Administrador, do Coordenador Líder, da CVM e da B3:


Administrador:

Website: www.brltrust.com.br (neste website clicar em “produtos”, depois clicar em
“Administração

de

fundos”,

em

seguida

clicar

em

(https://www.brltrust.com.br/?administracao=fii-brl-x&lang=pt)

“FII/
e,

então,

VBI
clicar

CRI”
em

“Prospecto Definitivo”).


Coordenador Líder:
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Website: www.xpi.com.br (neste website clicar em “Investimentos”, depois clicar em
“Oferta Pública”, em seguida clicar em “Fundo de Investimento Imobiliário – VBI CRI
Oferta Pública de Distribuição da 4ª Emissão de Cotas do Fundo” e, então, clicar em
“Prospecto Definitivo”).


CVM:

Website: www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas”, clicar em
“Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas
Registradas”, acessar em “R$” em “Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em “Fundo de
Investimento Imobiliário – VBI CRI”, e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”).


Fundos.Net:

Website: http://www.cvm.gov.br (neste website acessar “Informações Sobre Regulados”,
clicar em “Fundos de Investimento”, clicar em “Consulta a Informações de Fundos”, em
seguida em “Fundos de Investimento Registrados”, buscar por “Fundo de Investimento
Imobiliário - VBI CRI”, acessar “Fundo de Investimento Imobiliário - VBI CRI”, clicar em
“Fundos.NET”, e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”).


B3:

Website: www.b3.com.br (neste website e 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 – VBI CRI – FII – 4ª Emissão” e, então, localizar o
“Prospecto Definitivo”).
O Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, o Comunicado de Encerramento do Período de
Exercício do Direito de Preferência e quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos
relacionados à Oferta serão informados por meio da disponibilização de documentos na rede
mundial de computadores, na página do Administrador, do Gestor, do Coordenador Líder, dos
demais Participantes Especiais, da CVM, da B3 e do Fundos.net, administrado pela B3, nos
endereços indicados abaixo:
Administrador
Website: www.brltrust.com.br (neste website clicar em “produtos”, depois clicar em
“Administração

de

fundos”,

em

seguida

clicar

em

(https://www.brltrust.com.br/?administracao=fii-brl-x&lang=pt)

“FII/
e,

então,

VBI
clicar

CRI”
em

“Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” ou “Comunicado de Encerramento do
Período de Exercício do Direito de Preferência” ou em quaisquer comunicados ao mercado
relativos a tais eventos relacionados à Oferta).
Gestor
Website: https://www.vbicri.com.br/Default.aspx (neste website, clicar em “o Fundo” e em
seguida “Emissões de Cotas”, selecionar “2020” e então clicar em “Anúncio de Início” ou
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“Anúncio de Encerramento” ou “Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do
Direito de Preferência” ou em quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos
relacionados à Oferta).

Coordenador Líder
Website: www.xpi.com.br (neste website clicar em “Investimentos”, depois clicar em
“Oferta Pública”, em seguida clicar em “Fundo de Investimento Imobiliário – VBI CRI
Oferta Pública de Distribuição da 4ª Emissão de Cotas do Fundo” e, então, clicar em
“Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” ou “Comunicado de Encerramento do
Período de Exercício do Direito de Preferência” ou em quaisquer comunicados ao mercado
relativos a tais eventos relacionados à Oferta).
CVM
Website: http://www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas”, clicar em
“Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas
Registradas ou Dispensadas”, selecionar “2020” e clicar em “Entrar”, acessar em “R$” em
“Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em “Fundo de Investimento Imobiliário – VBI CRI”,
e, então, localizar o “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento” ou “Comunicado de
Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência” ou em quaisquer
comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).
B3
Website: www.b3.com.br (neste website e 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 – VBI CRI – 4ª Emissão” e, então, localizar o Anúncio
de Início, o Anúncio de Encerramento, “Comunicado de Encerramento do Período de
Exercício do Direito de Preferência”, ou quaisquer comunicados ao mercado relativos a
tais eventos relacionados à Oferta).
Fundos.Net
Websitehttp://www.cvm.gov.br (neste website acessar “Informações Sobre Regulados”,
clicar em “Fundos de Investimento”, clicar em “Consulta a Informações de Fundos”, em
seguida em “Fundos de Investimento Registrados”, buscar por “Fundo de Investimento
Imobiliário – VBI CRI”, acessar “Fundo de Investimento Imobiliário – VBI CRI”, clicar em
“Fundos.NET”, e, então, localizar o “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” ou
“Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência” ou em
quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).
Fica eleita a comarca de São Paulo, estado de São Paulo como a competente para dirimir as
questões oriundas deste Pedido de Subscrição, com a renúncia expressa a qualquer foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.
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O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO COORDENADOR LÍDER,
DO CUSTODIANTE, DO ESCRITURADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE
SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.
A

RENTABILIDADE

OBTIDA

NO

PASSADO

NÃO

REPRESENTA

GARANTIA

DE

RENTABILIDADE FUTURA.
AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO
REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS.
O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM,
GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE
A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU GESTOR, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, DOS
ATIVOS IMOBILIÁRIOS QUE CONSTITUÍREM SEU OBJETO OU, AINDA, SOBRE AS NOVAS
COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.
CARIMBO E ASSINATURA DO [COORDENADOR LÍDER / PARTICIPANTE ESPECIAL]:
___________________________________________
LOCAL
DATA
DECLARO PARA TODOS FINS QUE ESTOU DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EXPRESSAS
NESTE PEDIDO DE RESEVRASUBSCRIÇÃO
LOCAL
DATA

__________________________________________
SUBSCRITOR OU REPRESENTANTE LEGAL
TESTEMUNHAS:

Nome:

Nome:

RG:

RG:

CPF/ME:

CPF/ME:

19

