PEDIDO DE RESERVA DE COTAS PARA INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS
GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ/ME Nº 36.200.677/0001-10
Código ISIN: BRGTLGCTF009
Código de negociação na B3: GTLG11
Tipo ANBIMA: FII de Renda Gestão Ativa - Segmento de Atuação: Logística
OFERTA NÃO INSTITUCIONAL
Nº _________

Pedido de reserva para Investidores Não Institucionais (conforme abaixo definido) (“Pedido de Reserva”) relativo à
oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 13.426.100 (treze milhões, quatrocentas e vinte e seis mil e
cem) cotas (“Cotas”), todas nominativas e escriturais, em classe e série únicas, da 1ª (primeira) emissão
(“Emissão”) do GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 36.200.677/0001-10 (“Fundo”), a
ser realizada nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 472, de 31 de outubro de
2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”), da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada (“Instrução CVM 400”) e demais leis e regulamentações aplicáveis (“Oferta”), não considerando o
eventual exercício de Lote Adicional (conforme abaixo definido) (“Montante da Oferta”).
A Oferta será realizada no Brasil, com a intermediação do BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO
MÚLTIPLO S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 12º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 62.073.200/0001-21 (“Coordenador Líder”), do BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira com
endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309,
10º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.271.464/0073-93 (“Bradesco
BBI”), do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543011, inscrita no CNPJ/ME sob n° 90.400.888/0001-42 (“Santander”) e do 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 (“UBS BB” e, em conjunto
com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI e o Santander, “Coordenadores”), sob o regime de melhores esforços
de colocação e distribuição, e estará sujeita a registro na CVM, conforme procedimentos previstos na Instrução
CVM 472, na Instrução CVM 400 e nas demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis e
em vigor.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Cotas no exterior pelo BOFA SECURITIES, INC.,
pelo BRADESCO SECURITIES, INC., pelo SANTANDER INVESTMENT SECURITIES INC. e pelo UBS
SECURITIES LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos da América,
exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e
domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and
Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no
U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do
Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos da
América sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos da América e o
Brasil, para investidores considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou não
constituídos de acordo com as leis desse país (non-U.S. persons), nos termos do Regulamento S, no âmbito do
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Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor; em ambos os casos (i) e
(ii) acima, em operações isentas de registro nos Estados Unidos, previstas no Securities Act e nos regulamentos
editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos
Estados Unidos sobre títulos e valores, desde que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de
investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM, nos termos da Resolução do Conselho
Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014, conforme alterada, e da Resolução da CVM n° 13, de 18
de novembro de 2020 (“Resolução CVM 13”), conforme aplicáveis, sem a necessidade, portanto, da solicitação e
obtenção de registro de distribuição e colocação das Cotas em agência ou órgão regulador do mercado de capitais
de outro país, inclusive perante a SEC.
O Fundo, a Administradora, na qualidade de representante do Fundo, a GTIS (conforme abaixo definida), os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não realizaram e não realizarão nenhum
registro da Oferta ou das Cotas e não foi e não será realizado nenhum registro na SEC, nos Estados Unidos e nem
em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto pelos registros da
Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil em conformidade com os
procedimentos previstos na Instrução CVM 400. As Cotas não poderão ser ofertadas ou subscritas nos Estados
Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, exceto se registradas na
SEC ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act.
Não haverá a possibilidade de distribuição parcial das Cotas no âmbito da Oferta. Assim, caso não haja
demanda para a subscrição das Cotas por parte dos Investidores Não Institucionais e dos Investidores
Institucionais até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme abaixo definido), a
Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e ordens de investimento automaticamente
cancelados.
Neste caso, os valores eventualmente depositados pelos Investidores Não Institucionais serão devolvidos
sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em função
do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual
equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis, contados
da data de disponibilização do comunicado de cancelamento da Oferta. Na hipótese de restituição de
quaisquer valores aos Investidores Não Institucionais, estes deverão fornecer recibo de quitação relativo
aos valores restituídos.
Para mais informações, veja a seção “Risco relativos à Oferta – Na medida em que não será admitida
distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja
investidores suficientes interessados em adquirir a totalidade das Ações objeto da Oferta”, do Prospecto
Preliminar.
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO, DA OFERTA, DA EMISSÃO E DAS COTAS
Autorização e Constituição

A constituição do Fundo foi formalizada por meio do “Instrumento Particular de
Constituição do Odachi – Fundo de Investimento Imobiliário”, celebrado pela
Administradora em 13 de janeiro de 2020, devidamente registrado perante o 7º
Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da
Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em 24 de janeiro de
2020, sob o nº 2.021.568. A Oferta e a versão vigente do regulamento do Fundo
(“Regulamento”) foram aprovadas por meio do “Instrumento Particular de 1ª
(Primeira) Alteração ao Regulamento do Odachi - Fundo de Investimento
Imobiliário”, celebrado pela Administradora em 10 de junho de 2020, por meio do
“Instrumento Particular de 2ª (Segunda) Alteração ao Regulamento do GTIS Brazil
Properties Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, celebrado pela Administradora
em 10 de dezembro de 2020 e por meio do “Instrumento Particular de 3ª
(Terceira) Alteração ao Regulamento do GTIS Brazil Logistics Fundo de
Investimento Imobiliário – FII”, celebrado pela Administradora em 12 de março de
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2021.
Administradora

BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor e Consultor
Especializado

GTIS Partners Brasil Gestão, Consultoria em Investimentos e Participações
Ltda., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Professor Atílio Innocenti, nº 165, 17º andar, sala 80, parte, Vila Nova
Conceição, CEP 04538-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.172.045/0001-18,
que prestará ao Fundo os serviços de consultoria imobiliária especializada, na
forma do art. 31, II da Instrução CVM 472. A GTIS obteve autorização da CVM
para exercício profissional de administração de carteira de valores mobiliários por
meio do Ato Declaratório nº 18.514, de 08 de março de 2021. Ressalta-se que
enquanto a GTIS não tiver aderido ao Código ANBIMA, a Administradora realizará
a gestão da carteira do Fundo, de forma que a GTIS atuará durante tal período
apenas como Consultor Especializado, nos termos do Artigo 10 do Regulamento.
Após a adesão, pela GTIS, ao Código ANBIMA, esta atuará tanto na qualidade de
Consultor Especializado, quanto de Gestor da carteira do Fundo.

Taxa de Administração

A Administradora fará jus a uma taxa anual equivalente a 1,0% (um por cento),
incidente sobre (a) o valor de mercado, caso as Cotas integrem o Índice de
Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), conforme definido na
regulamentação aplicável aos FIIs, ou (b) o valor do Patrimônio Líquido do Fundo,
caso não aplicável o critério previsto no item (a) acima, sendo certo que, data da
primeira integralização de Cotas, a Taxa de Administração deverá ser equivalente
a 0,36% (trinta e seis centésimos por cento), durante o segundo ano após a data
da primeira integralização de Cotas, a Taxa de Administração deverá ser
equivalente a 0,48% (quarenta e oito centésimos por cento), e durante o terceiro
ano após a data da primeira integralização de Cotas, a Taxa de Administração
deverá ser equivalente a 0,70% (setenta centésimos por cento); em qualquer dos
casos, incidente sobre (a) ou (b) acima, conforme aplicável.
O valor mínimo da Taxa de Administração será equivalente a (i) no primeiro ano
após a data da primeira integralização de Cotas, 0,35% (trinta e cinco centésimos
por cento) ao ano; (ii) no segundo ano após a data da primeira integralização de
Cotas, 0,45% (quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano; (iii) em qualquer ano
subsequente, 0,5% (cinco décimos por cento) ao ano; em qualquer dos casos,
incidente sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo de acordo com as
demonstrações financeiras anuais auditadas.
A Taxa de Administração será calculada, apropriada e paga em Dias Úteis,
dividindo-se a taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, sendo
provisionada diariamente e paga mensalmente à Administradora para o período
relevante no ou até o 5º (quinto) Dia Útil do mês seguinte ao da prestação dos
serviços.
A Taxa de Administração incluirá pagamentos devidos à Administradora, à GTIS,
ao Custodiante e ao Escriturador e não incluirá os valores correspondentes ao
outros Encargos do Fundo, que serão debitados ao Fundo de acordo com as
disposições do Regulamento e das regras em vigor.

Taxa de Performance

Além da sua parcela da Taxa de Administração, a GTIS terá direito a uma
remuneração pela performance do Fundo nos termos do Artigo 42 do
Regulamento e explicitada na Seção “Sumário do Fundo”, na página 83 do
Prospecto Preliminar.
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Taxa Interna de Retorno

Significa a taxa de desconto por ano expressa como um percentual anual,
utilizando a composição mensal acumulada, à qual o valor presente líquido de
mercado das Cotas menos o valor presente líquido do Preço por Cota pago por
Cota no ato da subscrição é igual a zero.
Para efeitos do cálculo da Taxa Interna de Retorno mensal (a) todas as
contribuições pelos e distribuições aos Cotistas no ou antes do 15º (décimo
quinto) dia de qualquer mês fiscal serão tratadas como tendo sido feitas,
conforme aplicável, no 1º (primeiro) dia desse mês fiscal; e (b) todas as
contribuições pelos e distribuições aos Cotistas após o 15º (décimo quinto) dia de
qualquer mês fiscal serão tratadas como tendo sido feitas, conforme o caso, no 1º
(primeiro) dia do mês fiscal imediatamente seguinte.

Coordenador Líder

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A., acima
qualificado.

Bradesco BBI

BANCO BRADESCO BBI S.A., acima qualificado.

Santander

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., acima qualificado.

UBS BB

UBS BRASIL CORRETORA DE
MOBILIÁRIOS S.A., acima qualificado.

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 Não Institucionais por meio de Carta Convite, as quais deverão
outorgar mandato à B3 para que esta, em nome dos Participantes Especiais da
Oferta, possa celebrar um termo de adesão ao Contrato de Distribuição
diretamente junto ao Coordenador Líder.

Instituições Participantes da
Oferta

Em conjunto, os Coordenadores e os Participantes Especiais.

Montante da Oferta

Montante de, inicialmente, 13.426.100 (treze milhões, quatrocentas e vinte e seis
mil e cem) Cotas, não considerando o eventual exercício da faculdade do Lote
Adicional. O Montante da Oferta poderá ser aumentado em função do exercício
da opção de emissão de Cotas do Lote Adicional, nos termos do § 2º do artigo 14,
da Instrução CVM 400.

Lote Adicional

São as Cotas que representam até 1% (um por cento) da totalidade das Cotas
objeto da Oferta, ou seja, até 134.261 (cento e trinta e quatro mil, duzentas e
sessenta e uma) Cotas, quantidade essa que poderá ser acrescida ao Montante
da Oferta, nos mesmos termos e condições do Prospecto Preliminar e do
Contrato de Distribuição, a critério do Fundo, por meio da GTIS, da
Administradora e dos Coordenadores, conforme faculdade prevista no artigo 14, §
2º, da Instrução CVM 400. Tais Cotas são destinadas a atender um eventual
excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta.

CÂMBIO,

TÍTULOS

E

VALORES

Aplicar-se-ão às Cotas oriundas do exercício do Lote Adicional as mesmas
condições e preço das Cotas inicialmente ofertadas e a oferta de tais Cotas
também será conduzida sob o regime de melhores esforços de colocação e
distribuição, sob a coordenação dos Coordenadores.
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Preço por Cota

No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Cota estará situado
entre a Faixa Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da
Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
O preço de subscrição por Cota, será fixado na data de realização do
Procedimento de Bookbuilding, e terá como parâmetro as indicações de interesse
em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por Cota
coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de
Bookbuilding. No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Cota estará
situado na Faixa Indicativa. A escolha do critério de determinação do Preço por
Cota é justificada na medida em que o preço de mercado das Cotas a serem
subscritas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de
Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais
apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta.
Os Investidores Não Institucionais que aderirem à Oferta Não Institucional
não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não
participarão do processo de determinação do Preço por Cota.

Faixa Indicativa

A faixa indicativa do Preço por Cota, a ser fixado após a apuração do resultado do
Procedimento de Bookbuilding. Estima-se que o Preço por Cota estará situado
entre R$100,00 (cem reais) e R$105,86 (cento e cinco reais e oitenta e seis
centavos), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo dessa faixa indicativa.

Evento de Fixação do Preço
em Valor Inferior à Faixa
Indicativa

Fixação do Preço por Cota abaixo de 20% (vinte por cento) do preço inicialmente
indicado, ou seja, abaixo de R$ 78,83 (setenta e oito reais e oitenta e três
centavos), observado que tal valor será calculado como o resultado da subtração
do valor mínimo da Faixa Indicativa, de R$100,00 (cem reais), pelo valor
resultante de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor máximo da Faixa
Indicativa, equivalente a R$105,86 (cento e cinco reais e oitenta e seis centavos).
Caso ocorra o Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, e
caso os Coordenadores e a GTIS decidam prosseguir com a realização da Oferta
com tal Preço por Cota em valor inferior à Faixa Indicativa, os Investidores Não
Institucionais poderão desistir dos seus Pedidos de Reserva.

Procedimento de
Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado com
Investidores Institucionais pelos Coordenadores, no Brasil, e pelos Agentes de
Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no artigo 23, parágrafo 1º,
e no artigo 44 da Instrução CVM 400.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de
investimento. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado
excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Cotas objeto da Oferta, não
será permitida a colocação, pelos Coordenadores, de Cotas junto a Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as respectivas ordens de
investimento automaticamente canceladas.
O preço de subscrição por Cota será fixado no Procedimento de Bookbuilding, e
terá como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e
quantidade de demanda (por volume e preço) por Cota coletada junto a
Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do
critério de determinação do Preço por Cota é justificada na medida em que o
preço de mercado das Cotas a serem subscritas será aferido de acordo com a
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realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os
Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento no
contexto da Oferta. Os Investidores Não Institucionais que aderirem à Oferta Não
Institucional não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não
participarão do processo de determinação do Preço por Cota.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do
Preço por Cota e o investimento nas Cotas por Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas poderá resultar em redução da liquidez das Cotas no
mercado secundário.
Público-Alvo da Oferta

A Oferta é destinada a Investidores Não Institucionais e a Investidores
Institucionais.
Não obstante o previsto acima, no âmbito desta Oferta não será admitida a
aquisição de Cotas por clubes de investimento, nos termos dos artigos 27 e 28 da
Resolução da CVM nº 11, de 18 de novembro de 2020.
Adicionalmente, será permitida a colocação
observados os termos do Prospecto Preliminar.

para

Pessoas

Vinculadas,

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.
Pedido de Reserva

Pedido de reserva de Cotas, celebrado em caráter irrevogável e irretratável,
exceto nas circunstâncias ali previstas, pelos Investidores Não Institucionais, no
âmbito da Oferta Não Institucional, a ser realizado mediante preenchimento de
formulário específico com uma única Instituição Participante da Oferta, observado
o Valor Mínimo.

Período de Reserva

O período compreendido entre os dias 22 de março de 2021 e 14 de abril de 2021
(inclusive), conforme indicado no Cronograma Indicativo da Oferta abaixo, durante
o qual os Investidores Não Institucionais poderão realizar seus Pedidos de
Reserva.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

O período compreendido entre os dias 22 de março de 2021 e 5 de abril de 2021
(inclusive), data esta que antecedeu em pelo menos 7 (sete) Dias Úteis a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, conforme indicado no Cronograma
Indicativo da Oferta abaixo, destinado à formulação de Pedido de Reserva pelos
Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas.
Os Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas dentro do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas não
estarão sujeitos a eventual cancelamento por excesso de demanda (estando
ainda sujeitos ao Rateio), nos termos da Deliberação CVM nº 476, de 25 de
janeiro de 2005 (“Deliberação CVM 476”). Por outro lado, os Pedidos de Reserva
feitos por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas fora do
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados
caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à
quantidade de Cotas inicialmente ofertadas, sendo vedada a colocação de Cotas
junto a Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas nessa
situação.

6

Investidores Não
Institucionais

Os seguintes Investidores, considerados em conjunto:
(i)
Investidores pessoas físicas que sejam empregados e/ou executivos da
GTIS, assim registrados em 12 de março de 2021 (“Empregados”), que
realizarem Pedidos de Reserva e indicarem sua condição de Empregado durante
o Período de Reserva, para aquisição de Cotas parte da Alocação Empregados;
(ii)
Investidores pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliados ou com
sede no Brasil que sejam considerados investidores qualificados nos termos da
regulamentação da CVM e que realizarem Pedidos de Reserva, durante o
Período de Reserva, para aquisição de Cotas parte da Alocação Segmento
Private sem Lock-up ou da Alocação Segmento Private com Lock-up, conforme o
caso; e
(iii)
Investidores pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliados ou com
sede no Brasil que realizarem Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva,
para aquisição de Cotas parte da Alocação de Varejo sem Lock-up ou da
Alocação de Varejo com Lock-up, conforme o caso.
Os Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas estarão sujeitos
às mesmas restrições que são impostas aos demais Investidores Não
Institucionais, incluindo, sem limitação, condições relativas ao Valor Máximo e
Valor Mínimo para investimento no âmbito da Oferta, restrições à participação de
tais Investidores Não Institucionais na Oferta por meio de uma única Instituição
Participante da Oferta, condições de desistência que não dependam de sua única
vontade e sujeição ao Rateio.
No plano de distribuição, não serão consideradas quaisquer relações com clientes
e outras considerações de natureza comercial ou estratégica, dos Coordenadores
e do Fundo, para alocação dos Investidores Não Institucionais.

Investidores Institucionais

Significa (i) investidores pessoas físicas ou jurídicas, residentes e domiciliadas no
Brasil, que não sejam considerados Investidores Não Institucionais e com
investimento superior ao Valor Máximo de Investimento Segmento Private; e
(ii) investidores pessoas físicas ou jurídicas, que sejam Investidores Estrangeiros,
independentemente do valor da ordem de investimento.

Oferta Não Institucional

Oferta destinada exclusivamente a Investidores Não Institucionais, realizada pelas
Instituições Participantes da Oferta, a qual compreende as Cotas que fazem parte
das seguintes alocações, de acordo com as condições previstas no Prospecto
Preliminar:
(i) Alocação Empregados;
(ii) Alocação Segmento Private com Lock-up;
(iii) Alocação de Varejo com Lock-up;
(iv) Alocação Segmento Private sem Lock-up; e
(v) Alocação de Varejo sem Lock-up.
Durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas, conforme o caso, os Investidores Não Institucionais, interessados em
subscrever as Cotas deverão preencher um ou mais Pedidos de Reserva, perante
uma única Instituição Participante da Oferta, indicando, dentre outras
informações, o valor equivalente ao montante de Cotas que pretende subscrever,
observados os correspondentes Valor Mínimo e Valor Máximo, e apresentá-lo(s) a
uma única Instituição Participante da Oferta, sendo certo que no caso de Pedidos
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de Reserva realizados junto a mais de uma Instituição Participante da Oferta,
apenas será(ão) considerado(s) o(s) Pedido(s) de Reserva da Instituição
Participante da Oferta que primeiro disponibilizá-los perante a B3, devendo os
demais serem cancelados.
Os Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas dentro do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas não
estarão sujeitos a eventual cancelamento por excesso de demanda (estando
ainda sujeitos ao Rateio), nos termos da Deliberação CVM 476. Por outro lado, os
Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas fora do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas serão
automaticamente cancelados caso seja verificado excesso de demanda superior
em 1/3 (um terço) à quantidade de Cotas inicialmente ofertadas, sendo vedada a
colocação de Cotas junto a Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas nessa situação.
No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de, no mínimo, 12% (doze
por cento), e, a exclusivo critério da GTIS e dos Coordenadores, o montante de,
no máximo, 30% (trinta por cento) do total das Cotas objeto da Oferta
(considerando as Cotas do Lote Adicional) será destinado à colocação pública no
âmbito da Oferta Não Institucional. Os Coordenadores, em comum acordo com a
Administradora e a GTIS, poderão manter a quantidade de Cotas inicialmente
destinada à Oferta Não Institucional ou alterar tal quantidade a um patamar
compatível com os objetivos da Oferta, de forma a atender, total ou parcialmente,
os referidos Pedidos de Reserva.
Os Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas estarão sujeitos
às mesmas restrições que são impostas aos demais Investidores Não
Institucionais, incluindo, sem limitação, condições relativas ao Valor Máximo e
Valor Mínimo para investimento no âmbito da Oferta, restrições à participação de
tais Investidores Não Institucionais na Oferta por meio de uma única Instituição
Participante da Oferta, condições de desistência que não dependam de sua única
vontade e sujeição ao Rateio.
No plano de distribuição, não serão consideradas quaisquer relações com clientes
e outras considerações de natureza comercial ou estratégica, dos Coordenadores
e do Fundo, para alocação dos Investidores Não Institucionais.
Alocação Empregados

O montante equivalente, a exclusivo critério da GTIS e dos Coordenadores, a até
2% (dois por cento) do total das Cotas (parte das Cotas da Oferta Não
Institucional) será alocado prioritariamente aos Empregados que indicarem sua
condição de Empregado no Pedido de Reserva e concordarem, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up Empregados, observados o Valor
Mínimo de Investimento Empregados e o Valor Máximo de Investimento
Empregados. Para que não haja dúvidas, o montante de Cotas a serem
distribuídas no âmbito da Alocação Empregados compreenderá parcela da Oferta
Não Institucional completamente segregada das parcelas de Cotas alocadas no
âmbito da Alocação de Varejo sem Lock-up, da Alocação de Varejo com Lock-up,
da Alocação Segmento Private sem Lock-up e da Alocação Segmento Private
com Lock-up.

Alocação Segmento Private
com Lock-up

O montante equivalente a, no mínimo, 1% (um por cento) do total das Cotas
(parte das Cotas da Oferta Não Institucional) e, a exclusivo critério da GTIS e dos
Coordenadores, a no máximo, 30% (trinta por cento) do total das Cotas (parte das
Cotas da Oferta Não Institucional), será alocado prioritariamente aos Investidores
Não Institucionais que preencherem Pedido de Reserva observando o Valor
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Mínimo de Investimento Segmento Private e o Valor Máximo de Investimento
Segmento Private, e concordarem, em seus respectivos Pedidos de Reserva, com
o Lock-up Segmento Private.
Alocação de Varejo com
Lock-up

O montante equivalente a, no mínimo, 8% (oito por cento) do total das Cotas
(parte das Cotas da Oferta Não Institucional) e, a exclusivo critério da GTIS e dos
Coordenadores, a no máximo, 30% (trinta por cento) do total das Cotas (parte das
Cotas da Oferta Não Institucional), será alocado prioritariamente aos Investidores
Não Institucionais que preencherem Pedido de Reserva observando o Valor
Mínimo de Investimento de Varejo e o Valor Máximo de Investimento de Varejo, e
concordarem, em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up de
Varejo.

Alocação Segmento Private
sem Lock-up

O montante equivalente a, no mínimo, 1% (um por cento) do total das Cotas
(parte das Cotas da Oferta Não Institucional) e, a exclusivo critério da GTIS e dos
Coordenadores, a no máximo, 30% (trinta por cento) do total das Cotas (parte das
Cotas da Oferta Não Institucional), será alocado prioritariamente aos Investidores
Não Institucionais que preencherem Pedido de Reserva observando o Valor
Mínimo de Investimento Segmento Private e o Valor Máximo de Investimento
Segmento Private, e não concordarem, em seus respectivos Pedidos de Reserva,
com o Lock-up Segmento Private.

Alocação de Varejo sem
Lock-up

O montante equivalente a, no mínimo, 2% (dois por cento) do total das Cotas
(parte das Cotas da Oferta Não Institucional) e, a exclusivo critério da GTIS e dos
Coordenadores, a no máximo, 30% (trinta por cento) do total das Cotas (parte das
Cotas da Oferta Não Institucional), será alocado prioritariamente aos Investidores
Não Institucionais que preencherem Pedido de Reserva observando o Valor
Mínimo de Investimento de Varejo e o Valor Máximo de Investimento de Varejo, e
que não concordarem, em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up
de Varejo.

Lock-up Empregados

Os Empregados que subscreverem Cotas no âmbito da Alocação Empregados
não poderão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de
divulgação do Anúncio de Início (cuja data estimada está prevista no Cronograma
Indicativo da Oferta abaixo), oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a
venda de, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título,
tais Cotas. Em qualquer hipótese, tais Cotas ficarão bloqueadas na Central
Depositária gerida pela B3 até o encerramento do prazo de 180 (cento e oitenta)
dias do Lock-up Empregados.

Lock-up Segmento Private

Os Investidores Não Institucionais que subscreverem Cotas no âmbito da
Alocação Segmento Private com Lock-up não poderão, pelo prazo de 50
(cinquenta) dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início, oferecer,
vender, alugar (emprestar), contratar a venda de, tais Cotas. Em qualquer
hipótese, tais Cotas ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até
o encerramento do prazo de 50 (cinquenta) dias do Lock-up Segmento Private.

Lock-up de Varejo

Os Investidores Não Institucionais que subscreverem Cotas no âmbito da
Alocação de Varejo com Lock-up não poderão, pelo prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início, oferecer,
vender, alugar (emprestar), contratar a venda de, tais Cotas. Em qualquer
hipótese, tais Cotas ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até
o encerramento do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias do Lock-up de Varejo.
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Rateio Empregados

Caso o total de Cotas parte da Oferta Não Institucional que seja objeto de
Pedidos de Reserva exceda o total de Cotas destinadas à Alocação Empregados,
será realizado rateio entre os respectivos Empregados que apresentarem Pedido
de Reserva proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Cotas. Os Coordenadores, em
comum acordo com a Administradora e a GTIS, poderão manter a quantidade de
Cotas inicialmente destinada à Oferta Não Institucional ou alterar tal quantidade a
um patamar compatível com os objetivos da Oferta, de forma a atender, total ou
parcialmente, os referidos Pedidos de Reserva.

Rateio Segmento Private
com Lock-up

Caso o total de Cotas parte da Oferta Não Institucional que seja objeto de
Pedidos de Reserva exceda o total de Cotas destinadas à Alocação Segmento
Private com Lock-up (após a Alocação Empregados), será realizado rateio
proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Cotas. Os Coordenadores, em comum acordo com a
Administradora e a GTIS, poderão manter a quantidade de Cotas inicialmente
destinada à Oferta Não Institucional ou alterar tal quantidade a um patamar
compatível com os objetivos da Oferta, de forma a atender, total ou parcialmente,
os referidos Pedidos de Reserva.

Rateio de Varejo com
Lock-up

Caso o total de Cotas parte da Oferta Não Institucional que seja objeto de
Pedidos de Reserva exceda o total de Cotas destinadas à Alocação de Varejo
com Lock-up (após a Alocação Empregados e a Alocação Segmento Private com
Lock-up), será realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de
Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Cotas. Os
Coordenadores, em comum acordo com a Administradora e a GTIS, poderão
manter a quantidade de Cotas inicialmente destinada à Oferta Não Institucional ou
alterar tal quantidade a um patamar compatível com os objetivos da Oferta, de
forma a atender, total ou parcialmente, os referidos Pedidos de Reserva.

Rateio Segmento Private sem Caso o total de Cotas parte da Oferta Não Institucional que seja objeto de
Lock-up
Pedidos de Reserva exceda o total de Cotas destinadas à Alocação Segmento
Private sem Lock-up (após a Alocação Empregados, a Alocação Segmento
Private com Lock-up e a Alocação de Varejo com Lock-up), será realizado rateio
proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Cotas. Os Coordenadores, em comum acordo com a
Administradora e a GTIS, poderão manter a quantidade de Cotas inicialmente
destinada à Oferta Não Institucional ou alterar tal quantidade a um patamar
compatível com os objetivos da Oferta, de forma a atender, total ou parcialmente,
os referidos Pedidos de Reserva.
Rateio de Varejo sem Lockup

Caso o total de Cotas parte da Oferta Não Institucional que seja objeto de
Pedidos de Reserva exceda o total de Cotas destinadas à Alocação de Varejo
sem Lock-up (após a Alocação Empregados, a Alocação Segmento Private com
Lock-up, a Alocação de Varejo com Lock-up e a Alocação Segmento Private sem
Lock-up), será realizado rateio entre os respectivos Investidores Não Institucionais
que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor dos respectivos
Pedidos de Reserva no âmbito da Alocação de Varejo sem Lock-up,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Cotas. Os Coordenadores, em
comum acordo com a Administradora e a GTIS, poderão manter a quantidade de
Cotas inicialmente destinada à Oferta Não Institucional ou alterar tal quantidade a
um patamar compatível com os objetivos da Oferta, de forma a atender, total ou
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parcialmente, os referidos Pedidos de Reserva.
Valor Máximo de
Investimento Empregados

O valor máximo de pedido de investimento de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais) por Empregado que desejar subscrever Cotas integrantes da Alocação
Empregados.

Valor Máximo de
Investimento Segmento
Private

O valor máximo de pedido de investimento de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais) por Investidor Não Institucional que desejar subscrever Cotas integrantes
da Alocação Segmento Private sem Lock-up ou da Alocação Segmento Private
com Lock-up.

Valor Máximo de
Investimento de Varejo

O valor máximo de pedido de investimento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais) por Investidor Não Institucional que desejar subscrever Cotas integrantes
da Alocação de Varejo sem Lock-up ou da Alocação de Varejo com Lock-up.

Valor Mínimo de
Investimento Empregados

O valor mínimo de pedido de investimento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por
Empregado que desejar subscrever Cotas integrantes da Alocação Empregados.

Valor Mínimo de
Investimento Segmento
Private

O valor mínimo de pedido de investimento de R$ 1.000.001,00 (um milhão e um
reais) por Investidor Não Institucional que desejar subscrever Cotas integrantes
da Alocação Segmento Private sem Lock-up ou da Alocação Segmento Private
com Lock-up.

Valor Mínimo de
Investimento de Varejo

O valor mínimo de pedido de investimento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por
Investidor Não Institucional que desejar subscrever Cotas integrantes da Alocação
de Varejo sem Lock-up ou da Alocação de Varejo com Lock-up.

Disposições Comuns à
Oferta Não Institucional e à
Oferta Institucional

Durante a colocação das Cotas, o Investidor que subscrever Cotas receberá,
após realizada a respectiva liquidação, recibo das respectivas Cotas
integralizadas, o qual não será negociável e não dará direito ao recebimento de
rendimentos provenientes do Fundo até a conclusão dos seguintes
procedimentos: (i) a finalização dos procedimentos operacionais da B3, com a
consequente obtenção de autorização da B3 para a Oferta, e (ii) o encerramento
da Oferta, com a disponibilização do Anúncio de Encerramento. Tal recibo será
correspondente à quantidade de Cotas subscritas e integralizadas por tal
Investidor, e se converterá em Cotas depois das etapas descritas nos itens (i) a
(ii) acima, quando as Cotas passarão a ser livremente negociadas na B3,
observados os Lock-ups Empregados, os Lock-ups Segmento Private e os
Lock-ups de Varejo, conforme o caso.
As Instituições Participantes da Oferta serão responsáveis pela transmissão à B3
das ordens acolhidas no âmbito das ordens de investimento e 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.
Ressalvadas as referências expressas à Oferta Não Institucional e Oferta
Institucional, todas as referências à “Oferta” devem ser entendidas como
referências à Oferta Não Institucional e à Oferta Institucional, em conjunto.

Destinação dos Recursos

Considerando a captação do Montante da Oferta e sujeito à aprovação da
deliberação em pauta no âmbito da Assembleia de Conflito de Interesses,
conforme definido na cláusula 17 abaixo, os recursos líquidos captados pelo
Fundo por meio da Oferta (após a dedução do Comissionamento e dos demais
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custos da Oferta, descritos da tabela “Demonstrativo dos Custos da Oferta”, na
página 78 do Prospecto Preliminar), serão destinados, sem ordem de prioridade,
para (i) a aquisição, diretamente ou por meio da aquisição de ações ou quotas de
sociedades proprietárias, de frações ideais dos Ativos Alvo (conforme definido no
Prospecto); e (ii) composição de reserva de caixa.
A descrição completa dos Ativos Alvo consta na Seção “Termos e Condições da
Oferta – Descrição dos Ativos Alvo”, nas páginas 51 a 58 do Prospecto Preliminar.
Eventuais recursos remanescentes da Oferta poderão ser aplicados inicialmente
em Ativos Financeiros e/ou em Ativos Imobiliários que venham a ser selecionados
pela GTIS.
CASO, APÓS A LIQUIDAÇÃO DA OFERTA E A DISPONIBILIZAÇÃO DO
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, A AQUISIÇÃO DOS ATIVOS ALVO NÃO
SEJA APROVADA EM SEDE DA ASSEMBLEIA DE CONFLITO DE
INTERESSES,
O
FUNDO
PODERÁ
NÃO
ENCONTRAR
ATIVOS
SEMELHANTES AOS ATIVOS ALVO E IRÁ DESTINAR OS VALORES DA
OFERTA PARA AQUISICAO DE ATIVOS OBSERVADA A POLÍTICA DE
INVESTIMENTO DO FUNDO.
Alocação e Liquidação da
Oferta

As ordens recebidas por meio das Instituições Participantes da Oferta serão
alocadas seguindo os critérios estabelecidos pelos Coordenadores, assegurando
tratamento justo e equitativo aos Investidores em cumprimento ao disposto no
artigo 33, §3º, inciso I, da Instrução CVM 400.
Com base nas informações recebidas dos Investidores Institucionais referente às
intenções de investimento pelos Coordenadores e as enviadas pela B3 referente
aos Pedidos de Reserva pelos Investidores Não Institucionais aos
Coordenadores, durante o procedimento de alocação, os Coordenadores
verificarão se: (i) o Montante da Oferta foi atingido; e (ii) em caso de excesso de
demanda e, a critério da GTIS e dos Coordenadores, se haverá emissão de Cotas
Adicionais; diante disto, os Coordenadores definirão se haverá liquidação da
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 Cotas inicialmente ofertada no âmbito
da Oferta, os Pedidos de Reservas e intenções de investimento das Pessoas
Vinculadas serão cancelados, sendo certo que esta regra não é aplicável aos
Investidores Pessoas Vinculadas que enviarem Pedido de Reserva durante o
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas.
Após a verificação da alocação de que se trata acima, a Oferta contará com
processo de liquidação via B3, conforme abaixo descrito.
A liquidação da Oferta ocorrerá na Data de Liquidação, observado o abaixo
descrito, sendo certo que a B3 informará ao Coordenador Líder o montante de
ordens recebidas em seu ambiente de liquidação, de modo que a Instituição
Participante da Oferta liquidará a Oferta de acordo com os procedimentos
operacionais da B3.
Caso, na Data de Liquidação, as Cotas subscritas não sejam totalmente
integralizadas por falha dos Investidores, a integralização das Cotas objeto da
falha poderá ser realizada junto ao Escriturador até o 5º (quinto) Dia Útil
imediatamente subsequente à Data de Liquidação pelo Preço por Cota, sem
prejuízo da possibilidade de os Coordenadores alocarem a referida ordem para
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outro Investidor, sendo certo que, caso após a possibilidade de integralização das
Cotas junto ao Escriturador ocorram novas falhas por Investidores de modo a não
ser atingido o Montante da Oferta, os Coordenadores encerrarão a Oferta e a
Administradora deverá devolver aos Investidores os recursos eventualmente
depositados, sem qualquer rendimento ou atualização, com dedução, se for o
caso, de taxas e/ou despesas, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da
divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta. Na hipótese de restituição de
quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de quitação
relativo aos valores restituídos, conforme aplicável.
Para mais informações sobre a Oferta, favor acessar o “Prospecto Preliminar da Distribuição Pública Primária de
Cotas da Primeira Emissão do GTIS Brazil Logistics Fundo de Investimento Imobiliário - FII” (“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.
DURANTE O PERÍODO DE RESERVA OU PERÍODO DE RESERVA PARA PESSOAS VINCULADAS,
CONFORME O CASO, O INVESTIDOR NÃO INSTITUCIONAL DEVERÁ REALIZAR A RESERVA DAS COTAS,
MEDIANTE O PREENCHIMENTO DESTE PEDIDO DE RESERVA, JUNTO A UMA ÚNICA INSTITUIÇÃO
PARTICIPANTE DA OFERTA, SENDO CERTO QUE NO CASO DE PEDIDOS DE RESERVA REALIZADOS
JUNTO A MAIS DE UMA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA, APENAS SERÁ(ÃO) CONSIDERADO(S)
O(S) PEDIDO(S) DE RESERVA DA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA QUE PRIMEIRO
DISPONIBILIZÁ-LOS PRIMEIRO PERANTE A B3, DEVENDO OS DEMAIS SEREM CANCELADOS.
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 da Oferta.
QUALIFICAÇÃO DO INVESTIDOR NÃO INSTITUCIONAL
1. Nome Completo / Razão Social

2. CPF/CNPJ

___________________________________________________________________
3. Nacionalidade

_______________________

4. Estado Civil

_____________________________________________ _____________________________________________
5. Nome do representante legal (se houver)
____________________________________________________________________________________________
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6. Documento de identidade

7. Órgão Emissor

8. CPF

___________________________________ ________________________ ______________________________
9. Telefone / Celular

10. E-mail

_____________________________________________ _____________________________________________
DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA PESSOAS VINCULADAS À OFERTA
11. O Investidor Não Institucional declara que:
[

] é Pessoa Vinculada*; ou

[

] NÃO é Pessoa Vinculada*.

* Conforme definição prevista no Prospecto Preliminar.
12. Alocação da Oferta objeto de investimento pelo Investidor Não Institucional:
[

] Alocação Empregados

[ ] Alocação Segmento
Private

[

] Alocação de Varejo

13. Considerando a subscrição de Cotas da Alocação acima elencada, parte da Oferta Não Institucional, o
Investidor Não Institucional:
Alocação Empregados

Alocação Segmento Private

Alocação de Varejo

[

] Concorda com o Lock-up Empregados

[

] Concorda com o Lock-up Segmento Private

[

] NÃO concorda com o Lock-up Segmento Private

[

] Concorda com o Lock-up de Varejo

[

] NÃO concorda com o Lock-up de Varejo
VALOR DA RESERVA
15. Condição da Aceitação da Oferta – Preço Máximo

14. Valor Total da Reserva (R$)

[

] Não condiciono minha aceitação a preço máximo por Cota

[

] Condiciono minha aceitação ao preço máximo por Cota de (R$)

16. Na hipótese de ser implementado procedimento de rateio conforme descrito na seção “Características do
Fundo, da Oferta, da Emissão e das Cotas” acima, ciente da possiblidade de atendimento em montante
inferior ao Valor Mínimo após o respectivo procedimento de rateio, desejo:
Alocação Empregados

[

] Receber as Cotas a que fizer jus após o procedimento de Rateio Empregados

[

] Cancelar a subscrição das Cotas
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Alocação Segmento Private
com Lock-up

Alocação de Varejo com
Lock-up

Alocação Segmento Private
sem Lock-up

Alocação de Varejo sem
Lock-up

[ ] Receber as Cotas a que fizer jus após o procedimento de Rateio Segmento
Private com Lock-up
[

] Cancelar a subscrição das Cotas

[ ] Receber as Cotas a que fizer jus após o procedimento de Rateio de Varejo
com Lock-up
[

] Cancelar a subscrição das Cotas

[ ] Receber as Cotas a que fizer jus após o procedimento de Rateio Segmento
Private sem Lock-up
[

] Cancelar a subscrição das Cotas

[ ] Receber as Cotas a que fizer jus após o procedimento de Rateio de Varejo
sem Lock-up
[

] Cancelar a subscrição das Cotas

Presumir-se-á, na falta de manifestação, o interesse do Investidor Não Institucional em receber a quantidade de
Cotas a que fizer jus após o respectivo procedimento de rateio, observado que, nesse caso, o Investidor Não
Institucional poderá ter seu Boletim de Subscrição atendido em montante inferior ao respectivo Valor Mínimo.
FORMAS DE PAGAMENTO
Não há necessidade de depósito do valor do investimento no ato da reserva
Nº Banco
17. [

18. [

19. [

Nº Agência

Nº Conta corrente

] Débito em conta corrente
_______________ _________________

__________________________

Nº Banco

Nº Conta corrente

Nº Agência

] TED em conta corrente
_______________ _________________

__________________________

Nº Banco

Nº Conta corrente

Nº Agência

]Cheque
_______________ _________________

__________________________

FORMA DE DEVOLUÇÃO
Nº Banco

Nº Agência

Nº Conta corrente

Crédito em conta corrente
_______________ _________________

__________________________

CLÁUSULAS CONTRATUAIS
1.
Nos termos do Prospecto Preliminar, o Investidor Não Institucional tem ciência e declara observar o Valor
Mínimo e o Valor Máximo, bem como os respectivos prazos de restrição à negociação (lock-up), conforme o
caso, para fins da efetivação da subscrição de Cotas.
2.
Nos termos do presente Pedido de Reserva, o Fundo, devidamente representado pela Instituição
Participante da Oferta identificada no campo 28 abaixo e autorizada pelos Coordenadores, obriga-se a entregar
ao Investidor Não Institucional, sujeito aos termos e condições deste Pedido de Reserva, Cotas em quantidade e
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valor a serem apurados nos termos do respectivo Boletim de Subscrição, limitado ao montante indicado no
campo 14 acima.
3.
As Cotas corresponderão a frações ideais do patrimônio do Fundo, sendo nominativas e escriturais, e serão
registradas em contas individualizadas mantidas pela Administradora em nome dos respectivos titulares. As
Cotas conferirão iguais direitos políticos e patrimoniais aos seus titulares, correspondendo cada Cota a 1 (um)
voto nas assembleias gerais do Fundo. Nos termos do artigo 2º da Lei 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme
alterada, não é permitido o resgate de Cotas pelos seus titulares.
4.
Durante o Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, cada
um dos Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta 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 as disposições do Prospecto Preliminar,
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 que,
nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um
terço) das Cotas objeto da Oferta, não será permitida a colocação, pelos Coordenadores, de Cotas junto a
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as respectivas ordens de investimento
automaticamente canceladas. Os Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais no Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas não serão cancelados. A PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES
INSTITUCIONAIS QUE SEJAM PESSOAS VINCULADAS NO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING
PODERÁ IMPACTAR ADVERSAMENTE A FORMAÇÃO DO PREÇO POR COTA E O INVESTIMENTO NAS
COTAS POR INVESTIDORES INSTITUCIONAIS QUE SEJAM PESSOAS VINCULADAS PODERÁ RESULTAR
EM REDUÇÃO DA LIQUIDEZ DAS COTAS DE EMISSÃO DO FUNDO NO MERCADO SECUNDÁRIO. PARA
MAIS INFORMAÇÕES, VEJA SEÇÃO “RISCOS RELATIVOS À OFERTA - PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS
VINCULADAS NA OFERTA”, NA PÁGINA 135 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 de uma proporção ou
quantidade mínima de Cotas, que não poderá ser inferior ao respectivo Valor Mínimo, sendo certo que nesse
caso o Investidor Não Institucional deverá, no momento da aceitação, indicar se, implementando-se
procedimento de rateio das Cotas, pretende receber a quantidade a que fizer jus em decorrência do
procedimento de rateio, ou se deseja cancelar a subscrição das Cotas, presumindo-se, na falta de manifestação,
o interesse do Investidor Não Institucional em receber a quantidade de Cotas a que fizer jus após o respectivo
procedimento de rateio, observado que, nesse caso, os Investidores Não Institucionais poderão ter seus Boletins
de Subscrição atendidos em montantes inferiores ao Valor Mínimo;
(iii) cada Investidor Não Institucional, incluindo os Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, que realizarem Pedido de Reserva poderão estipular, no Pedido de Reserva, um preço máximo por
Cota como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, sem necessidade de posterior confirmação, sendo
que, caso o Preço por Cota seja fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor Não Institucional, o
respectivo Pedido de Reserva será automaticamente cancelado;
(iv) a quantidade de Cotas adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores Não Institucionais
serão informados a cada Investidor Não Institucional até o Dia Útil imediatamente anterior à data de divulgação
do Anúncio de Início 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;
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(v) cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento, à vista e em moeda corrente nacional, do
valor indicado no campo 14 acima à Instituição Participante da Oferta junto à qual tenha realizado seu Pedido de
Reserva, até as 10:00 horas da Data de Liquidação (conforme definido no Prospecto). Não havendo pagamento
pontual, o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela Instituição Participante da Oferta; e
(vi) 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 Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo
Investidor Não Institucional.
5.
Os Pedidos de Reserva serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto pelo disposto nos incisos (i), (ii) e (iv) da
cláusula 7 acima e na seção “Termos e Condições da Oferta - Suspensão e Cancelamento da Oferta” do
Prospecto Preliminar.
6.
Caso o total de Cotas objeto dos Pedidos de Reserva apresentados pelos Investidores Não Institucionais,
inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, seja inferior ao 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, as Cotas destinadas à Oferta Não Institucional serão rateadas entre os Investidores Não
Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, conforme o caso, de acordo com
os procedimentos de Rateio Empregados, Rateio Segmento Private com Lock-up, Rateio Segmento Private sem
Lock-up, Rateio de Varejo com Lock-up ou Rateio de Varejo sem Lock-up, conforme previstos no Prospecto
Preliminar.
7.
Durante a colocação das Cotas, o Investidor que subscrever Cotas receberá, após realizada a respectiva
liquidação, recibo das respectivas Cotas integralizadas, em montante correspondente à relação entre o valor total
indicado no campo 14 acima e o Preço por Cota, observado o disposto na cláusula 5 acima, sendo que tal recibo
não será negociável e não dará direito ao recebimento de rendimentos provenientes do Fundo até a conclusão
dos seguintes procedimentos: (i) a finalização dos procedimentos operacionais da B3, com a consequente
obtenção de autorização da B3 para a Oferta, e (ii) o encerramento da Oferta, com a disponibilização do Anúncio
de Encerramento. Tal recibo será correspondente à quantidade de Cotas subscritas e integralizadas por tal
Investidor, e se converterá em Cotas depois das etapas descritas nos itens (i) a (ii) acima, quando as Cotas
passarão a ser livremente negociadas na B3, observados os Lock-ups Empregados, os Lock-ups Segmento
Private e os Lock-ups de Varejo, conforme o caso.
8.
Os Coordenadores poderão requerer que a CVM autorize a modificação ou o cancelamento da Oferta, caso
ocorra, a juízo da CVM, alteração substancial, posterior e imprevisível, nas circunstâncias de fato existentes
quando da apresentação do pedido de registro da Oferta ou que o fundamentem, acarretando um aumento
relevante dos riscos assumidos pelos Coordenadores inerentes à própria Oferta. Ademais, a rescisão do Contrato
de Distribuição importará no cancelamento do registro da Oferta. O requerimento de modificação da Oferta
perante a CVM presumir-se-á deferido caso não haja manifestação da CVM em sentido contrário no prazo de 10
(dez) Dias Úteis.
9.
Adicionalmente, os Coordenadores poderão modificar a Oferta, de comum acordo, a qualquer tempo, a fim
de melhorá-la em favor dos investidores ou para renúncia a condição da Oferta estabelecida pelo Fundo,
conforme disposto no artigo 25, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400. Caso o requerimento de modificação das
condições da Oferta seja deferido, a CVM poderá, por sua própria iniciativa ou por pedido do Fundo, prorrogar o
prazo para distribuição da Oferta por até 90 (noventa) dias. Se a Oferta for revogada, os atos de aceitação
anteriores ou posteriores à revogação serão considerados ineficazes, devendo ser restituídos integralmente aos
investidores aceitantes os valores dados em contrapartida às Cotas, sem qualquer acréscimo, conforme disposto
no artigo 26 da Instrução CVM 400, e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes. A revogação ou qualquer modificação da Oferta será imediatamente divulgada por
meio de Anúncio de Retificação, nos mesmos veículos utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do
Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.
10.

Em se tratando de modificação da Oferta, as Instituições Participantes da Oferta deverão acautelar-se e
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certificar-se, no momento do recebimento das aceitações, de que o manifestante está ciente de que a Oferta
original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Os Investidores que já tiverem aderido à
Oferta deverão ser comunicados diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra
forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada para que confirmem, no
prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento da comunicação, o interesse em manter a declaração de aceitação,
sendo que será presumida a manutenção em caso de silêncio, caso tais investidores não revoguem
expressamente suas intenções de investimento no Procedimento de Bookbuilding ou seus Pedidos de Reserva.
Nessa hipótese, as Instituições Participantes da Oferta presumirão que os investidores pretendem manter a
declaração de aceitação. Os investidores que revogarem expressamente suas ordens de investimento no
Procedimento de Bookbuilding ou seus Pedidos de Reserva, na hipótese de modificação da Oferta, conforme
previsto acima, terão direito à restituição integral dos valores depositados, que serão devolvidos sem juros ou
correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento da revogação da aceitação.
11. Além das hipóteses de revogação da declaração de aceitação da Oferta pelo Investidor Não Institucional
previstas neste Pedido de Reserva, no Prospecto Preliminar e nos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400, não há
quaisquer outras hipóteses em que o Investidor Não Institucional possa revogar sua declaração de aceitação da
Oferta.
12. 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 seu Pedido de Reserva, na hipótese de
modificação da Oferta, conforme previsto acima, terá direito à restituição integral dos valores depositados, que
serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores
relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento da
revogação da aceitação.
13. 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.
14. O Investidor Não Institucional 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.
15. A subscrição das Cotas, nos termos deste Pedido de Reserva, será formalizada mediante o pagamento do
valor mencionado no campo 14 acima, observadas as disposições das cláusulas acima, além da assinatura do
Boletim de Subscrição de Cotas para Investidores Não Institucionais (“Boletim de Subscrição”). A subscrição
das Cotas estará sujeita aos termos e condições previstos no mencionado Boletim de Subscrição, cujo modelo
encontra-se anexo a este Pedido de Reserva, dele fazendo parte integrante como Anexo I.
16. Adicionalmente, os Investidores Não Institucionais deverão, neste ato, celebrar, inclusive, o termo de
adesão ao Regulamento e ciência de risco (“Termo de Adesão”), sob pena de cancelamento de seu Pedido de
Reserva, a critério da Administradora e da GTIS, em conjunto com os Coordenadores. O Termo de Adesão
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 será resolvido de pleno direito, nos termos do artigo
127 do Código Civil.
17. Conforme descrito na Seção “Destinação dos Recursos” do Prospecto Preliminar, após o encerramento da
Oferta e disponibilização do Anúncio de Encerramento, a Administradora convocará Assembleia Geral de
Cotistas do Fundo para deliberar acerca da aquisição, pelo Fundo, dos Ativos Alvo (conforme definido no
Prospecto Preliminar), sendo referida operação realizada com partes relacionadas à GTIS, configurando situação
de potencial conflito de interesses, nos termos do artigo 34, caput e §2º, c/c artigo 18, inciso XII, ambos da
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Instrução CVM 472 (“Assembleia de Conflito de Interesses”). Assim, caso o Fundo possua mais de 100 (cem)
Cotistas, a concretização de referida aquisição dependerá de aprovação prévia por Cotistas que representem,
cumulativamente: (i) maioria simples das Cotas presentes na Assembleia Geral de Cotistas; e (ii) no mínimo,
25% (vinte e cinco por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo. Os Investidores que efetivamente subscreverem as
Cotas poderão votar a favor, contra ou se abster de votar em relação à deliberação acima a ser colocada em
pauta no âmbito da Assembleia de Conflito de Interesses.
18. Para viabilizar o exercício do direito de voto e observados os requisitos do item 28 do Ofício CVM SRE
1/2020, os Investidores que assim desejarem poderão, de forma facultativa, por meio digital ou por meio físico,
outorgar poderes específicos às Instituições Participantes da Oferta ou a pessoas por elas designadas, para que
votem em seu nome no âmbito da Assembleia de Conflito de Interesses, seja para aprovar, rejeitar e/ou se abster
de votar em relação à matéria em pauta, observados os procedimentos operacionais da respectiva Instituição
Participante da Oferta.
19. Para tanto, a Administradora, a GTIS e a Instituição Participante da Oferta disponibilizam aos Investidores
uma minuta de procuração específica, na forma do Anexo II a este Pedido de Reserva, que poderá ser celebrada
pelo Investidor, de forma facultativa, observados os procedimentos operacionais da Instituição Participante da
Oferta, no mesmo ato da assinatura deste Pedido de Reserva, outorgando assim, poderes para representá-lo e
votar em seu nome na referida Assembleia de Conflito de Interesses, observado que tal procuração não poderá
ser outorgada para a GTIS ou suas partes vinculadas (“Procuração de Conflito de Interesse”).
20. A outorga de poderes específicos via Procuração de Conflito de Interesses é facultativa e, caso
formalizada, poderá ser revogada e cancelada, unilateralmente, pelo respectivo Investidor até o momento
de realização da Assembleia de Conflito de Interesses, (i) mediante envio físico de comunicação para a
sede da Administradora, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 01451-011, São Paulo SP, com o assunto “Revogação Procuração FII GTIS”; ou (ii) digitalmente, mediante envio de e-mail para
voto.fii@brltrust.com.br, com o assunto “Revogação Procuração FII GTIS”.
21. Não obstante, a Administradora e a GTIS incentivam os Investidores a comparecerem à Assembleia de
Conflito de Interesses e exercer diretamente seu direito de voto, considerando que a matéria em deliberação se
enquadra entre as hipóteses de potencial conflito de interesses entre o Fundo e a GTIS, como ressaltado acima.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES, VIDE A SEÇÃO “TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA – DESTINAÇÃO
DOS RECURSOS E ASSEMBLEIA DE CONFLITO DE INTERESSES” NA PÁGINA 49 DO PROSPECTO
PRELIMINAR E O FATOR DE RISCO “RISCO DE NÃO APROVAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES”
CONFORME PÁGINA 114 DO PROSPECTO PRELIMINAR.
22. O Investidor declara ter conhecimento dos termos e condições do Boletim de Subscrição e do Termo de
Adesão, 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, se for o caso, em seu nome, devendo a
Instituição Participante da Oferta enviar cópia dos documentos assinados ao Investidor, conforme o caso. O
Boletim de Subscrição será assinado somente após a concessão dos registros da Oferta pela CVM.
23. O Investidor declara sob as penas da lei que possui poderes necessários para outorgar os poderes
descritos na cláusula 20 acima.
24. O Investidor declara que obteve cópia do Prospecto Preliminar e tem conhecimento integral dos termos e
condições dos documentos da Oferta, incluindo, sem limitação, o Boletim de Subscrição, o Regulamento e o
Prospecto Preliminar. Tem conhecimento da forma de obtenção do Prospecto Preliminar, inclusive por meio
eletrônico, nos seguintes websites:
Administradora
BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 01451-011, São Paulo – SP
Website: https://www.brltrust.com.br
Para acesso ao Prospecto Preliminar, neste website, acessar “Produtos”, clicar em “Administração de Fundos”,
acessar “FII”, selecionar o fundo “GTIS Brazil Logistics Fundo de Investimento Imobiliário - FII” e, então, localizar
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o “Prospecto Preliminar”.
Bank of America - Coordenador Líder
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 12º andar, CEP 04538-132, São Paulo – SP
Website: http://www.merrilllynch-brasil.com.br
Para acesso ao Prospecto Preliminar, neste website, clicar em “Prospectos”, em seguida selecionar “GTIS Brazil
Logistics Fundo de Investimento Imobiliário - FII” e, então, localizar o “Prospecto Preliminar”.
Bradesco BBI – Coordenador
Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, Vila Nova Conceição
CEP 04543-011, São Paulo – SP
Website: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx
Para acesso ao Prospecto Preliminar, neste website, selecionar a opção “Fundos” e, então, localizar o “GTIS
Brazil Logistics Fundo de Investimento Imobiliário - FII” e, após, o “Prospecto Preliminar”.
Santander – Coordenador
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia
CEP 04543-011, São Paulo – SP
Website: https://www.santander.com.br/prospectos
Para acesso ao Prospecto Preliminar, neste website, clicar em “Ofertas em Andamento”, em seguida selecionar
“GTIS Brazil Logistics Fundo de Investimento Imobiliário - FII” e, então, localizar o “Prospecto Preliminar”.
UBS BB – Coordenador
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Av. Brigadeiro Faria lima, nº 4.440, 4º andar
CEP 04538-132, São Paulo – SP
Website: https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html
Para acesso ao Prospecto Preliminar, neste website, selecionar “GTIS Brazil Logistics Fundo de Investimento
Imobiliário – FII” e, então, localizar o “Prospecto Preliminar”.
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: http://www.cvm.gov.br
Para acesso ao Prospecto Preliminar, neste website acessar “Informações de Regulados – Ofertas Públicas”,
clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, selecionar “2021 Entrar”, acessar “Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em “GTIS Brazil Logistics Fundo de Investimento Imobiliário
- FII”, e, então, localizar o “Prospecto Preliminar”.
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
Praça Antônio Prado, nº 48, São Paulo - SP
Website: http://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 “GTIS Brazil Logistics Fundo de Investimento
Imobiliário - FII” e, então, localizar o “Prospecto Preliminar”.
25. A integralização das Cotas será realizada à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente
disponíveis, até às 16:00 horas da Data de Liquidação, de acordo com as normas de liquidação e procedimentos
aplicáveis da B3, devendo a Instituição Participante da Oferta informar ao Investidor a quantidade de Cotas que
lhe serão entregues até as 16:00 horas da Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a ordem de
investimento será automaticamente desconsiderada.
26.

Sem prejuízo das disposições contidas nos artigos 20, 26 e 28 da Instrução CVM 400, o presente Pedido de
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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.
27. Declaro para todos os fins que (i) estou de
acordo com as cláusulas contratuais e demais
condições expressas neste instrumento; e (ii) obtive
uma cópia do Prospecto Preliminar e do Regulamento,
estando ciente de seu inteiro teor, especialmente a
seção “Fatores de Risco”.

____________________
Local

28. Carimbo e assinatura da Instituição Participante
da Oferta.

____________________
Data

____________________
Local

_________________________________________
INVESTIDOR OU REPRESENTANTE LEGAL

____________________
Data

_________________________________________
INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA

Testemunhas:

_________________________________________

_________________________________________

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:
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BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE COTAS PARA INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS
GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ/ME Nº 36.200.677/0001-10
Código ISIN: BRGTLGCTF009
Código de negociação na B3: GTLG11
Tipo ANBIMA: FII de Renda Gestão Ativa - Segmento de Atuação: Logística
ADMINISTRADORA
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 01451-011, São Paulo - SP
CONSULTOR ESPECIALIZADO
GTIS PARTNERS BRASIL GESTÃO, CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Rua Prof. Atílio Innocenti, nº 165, 17º andar, sala 80, parte, Vila Nova Conceição, 04538-000, São Paulo - SP

OFERTA NÃO INSTITUCIONAL
Nº

Boletim de subscrição para Investidores Não Institucionais (conforme abaixo definido) (“Boletim de Subscrição”)
relativo à oferta pública de distribuição primária de [•] ([•]) cotas (“Cotas”), ao preço de R$ [•] ([•] reais) por Cota
(“Preço por Cota”), fixo até a data de encerramento da Oferta, que se dará com a divulgação do Anúncio de
Encerramento, todas nominativas e escriturais, em classe e série únicas, da 1ª (primeira) emissão (“Emissão”) do
GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 36.200.677/0001-10 (“Fundo”), realizada nos
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme
alterada (“Instrução CVM 472”), da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”) e demais leis e regulamentações aplicáveis (“Oferta”), perfazendo a Oferta o montante de
R$ [•] ([•] de reais), [sem considerar / considerando] o exercício de Lote Adicional (conforme abaixo definido)
(“Montante da Oferta”).
A Oferta foi realizada no Brasil, com a intermediação do BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO
MÚLTIPLO S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 12º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 62.073.200/0001-21 (“Coordenador Líder”), do BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira com
endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309,
10º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.271.464/0073-93 (“Bradesco
BBI”), do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543011, inscrita no CNPJ/ME sob n° 90.400.888/0001-42 (“Santander”) e do 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 (“UBS BB” e, em conjunto
com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI e o Santander, “Coordenadores”), sob o regime de melhores esforços
de colocação e distribuição, tendo sido submetida a registro na CVM, conforme procedimentos previstos na
Instrução CVM 472, na Instrução CVM 400 e nas demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias
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aplicáveis e em vigor.
Simultaneamente, foram realizados esforços de colocação das Cotas no exterior pelo BOFA SECURITIES, INC.,
pelo BRADESCO SECURITIES, INC., pelo SANTANDER INVESTMENT SECURITIES INC. e pelo UBS
SECURITIES LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos da América,
exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e
domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and
Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no
U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do
Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos da
América sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos da América e o
Brasil, para investidores considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou não
constituídos de acordo com as leis desse país (non-U.S. persons), nos termos do Regulamento S, no âmbito do
Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor; em ambos os casos (i) e
(ii) acima, em operações isentas de registro nos Estados Unidos, previstas no Securities Act e nos regulamentos
editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos
Estados Unidos sobre títulos e valores, desde que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de
investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM, nos termos da Resolução do Conselho
Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014, conforme alterada, e da Resolução da CVM n° 13, de 18
de novembro de 2020 (“Resolução CVM 13”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro
de distribuição e colocação das Cotas em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país,
inclusive perante a SEC.
O Fundo, a Administradora, na qualidade de representante do Fundo, a GTIS (conforme abaixo definida), os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não realizaram e não realizarão nenhum
registro da Oferta ou das Cotas e não foi e não será realizado nenhum registro na SEC, nos Estados Unidos e nem
em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto pelos registros da
Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil em conformidade com os
procedimentos previstos na Instrução CVM 400. As Cotas não poderão ser ofertadas ou subscritas nos Estados
Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, exceto se registradas na
SEC ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act.
Não foi admitida distribuição parcial das Cotas no âmbito da Oferta.
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO, DA OFERTA, DA EMISSÃO E DAS COTAS
Autorização e Constituição

A constituição do Fundo foi formalizada por meio do “Instrumento Particular de
Constituição do Odachi – Fundo de Investimento Imobiliário”, celebrado pela
Administradora em 13 de janeiro de 2020, devidamente registrado perante o 7º
Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da
Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em 24 de janeiro de
2020, sob o nº 2.021.568. A Oferta e a versão vigente do regulamento do Fundo
(“Regulamento”) foram aprovadas por meio do “Instrumento Particular de 1ª
(Primeira) Alteração ao Regulamento do Odachi - Fundo de Investimento
Imobiliário”, celebrado pela Administradora em 10 de junho de 2020, por meio do
“Instrumento Particular de 2ª (Segunda) Alteração ao Regulamento do GTIS Brazil
Properties Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, celebrado pela
Administradora em 10 de dezembro de 2020 e por meio do “Instrumento
Particular de 3ª (Terceira) Alteração ao Regulamento do GTIS Brazil Logistics
Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, celebrado pela Administradora em 12 de
março de 2021.

Administradora

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, CEP 01451-011, inscrita no
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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, ou
outra que venha a substituí-la.
Gestor e Consultor
Especializado

GTIS PARTNERS BRASIL GESTÃO, CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Professor Atílio Innocenti, nº 165, 17º andar, sala 80, parte,
Vila Nova Conceição, CEP 04538-000, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 09.172.045/0001-18, que prestará ao Fundo os serviços de consultoria
imobiliária especializada, na forma do art. 31, II da Instrução CVM 472. A GTIS
obteve autorização da CVM para exercício profissional de administração de
carteira de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 18.514, de 08 de
março de 2021. Ressalta-se que enquanto a GTIS não tiver aderido ao Código
ANBIMA, a Administradora realizará a gestão da carteira do Fundo, de forma que
a GTIS atuará durante tal período apenas como Consultor Especializado, nos
termos do Artigo 10 do Regulamento. Após a adesão, pela GTIS, ao Código
ANBIMA, esta atuará tanto na qualidade de Consultor Especializado, quanto de
Gestor da carteira do Fundo.

Taxa de Administração

A Administradora fará jus a uma taxa anual equivalente a 1,0% (um por cento),
incidente sobre (a) o valor de mercado, caso as Cotas integrem o Índice de
Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), conforme definido na
regulamentação aplicável aos FIIs, ou (b) o valor do Patrimônio Líquido do Fundo,
caso não aplicável o critério previsto no item (a) acima, sendo certo que, durante
o primeiro ano após a data da primeira integralização de Cotas, a Taxa de
Administração deverá ser equivalente a 0,36% (trinta e seis centésimos por
cento), durante o segundo ano após a data da primeira integralização de Cotas, a
Taxa de Administração deverá ser equivalente a 0,48% (quarenta e oito
centésimos por cento), e durante o terceiro ano após a data da primeira
integralização de Cotas, a Taxa de Administração deverá ser equivalente a 0,70%
(setenta centésimos por cento); em qualquer dos casos, incidente sobre (a) ou (b)
acima, conforme aplicável.
O valor mínimo da Taxa de Administração será equivalente a (i) no primeiro ano
após a data da primeira integralização de Cotas, 0,35% (trinta e cinco centésimos
por cento) ao ano; (ii) no segundo ano após a data da primeira integralização de
Cotas, 0,45% (quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano; (iii) em qualquer ano
subsequente, 0,5% (cinco décimos por cento) ao ano; em qualquer dos casos,
incidente sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo de acordo com as
demonstrações financeiras anuais auditadas.
A Taxa de Administração será calculada, apropriada e paga em Dias Úteis,
dividindo-se a taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, sendo
provisionada diariamente e paga mensalmente à Administradora para o período
relevante no ou até o 5º (quinto) Dia Útil do mês seguinte ao da prestação dos
serviços.
A Taxa de Administração incluirá pagamentos devidos à Administradora, à GTIS,
ao Custodiante e ao Escriturador e não incluirá os valores correspondentes ao
outros Encargos do Fundo, que serão debitados ao Fundo de acordo com as
disposições do Regulamento e das regras em vigor.

Taxa de Performance

Além da sua parcela da Taxa de Administração, a GTIS terá direito a uma
remuneração pela performance do Fundo nos termos do Artigo 42 do
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Regulamento e explicitada na Seção “Sumário do Fundo”, na página [•] do
Prospecto Definitivo.
Taxa Interna de Retorno

Significa a taxa de desconto por ano expressa como um percentual anual,
utilizando a composição mensal acumulada, à qual o valor presente líquido de
mercado das Cotas menos o valor presente líquido do Preço por Cota pago por
Cota no ato da subscrição é igual a zero.
Para efeitos do cálculo da Taxa Interna de Retorno mensal (a) todas as
contribuições pelos e distribuições aos Cotistas no ou antes do 15º (décimo
quinto) dia de qualquer mês fiscal serão tratadas como tendo sido feitas,
conforme aplicável, no 1º (primeiro) dia desse mês fiscal; e (b) todas as
contribuições pelos e distribuições aos Cotistas após o 15º (décimo quinto) dia de
qualquer mês fiscal serão tratadas como tendo sido feitas, conforme o caso, no 1º
(primeiro) dia do mês fiscal imediatamente seguinte.

Coordenador Líder

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A., acima
qualificado.

Bradesco BBI

BANCO BRADESCO BBI S.A., acima qualificado.

Santander

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., acima qualificado.

UBS BB

UBS BRASIL CORRETORA DE
MOBILIÁRIOS S.A., acima qualificado.

Agentes de Colocação
Internacional

Em conjunto, o BOFA SECURITIES, INC., o BRADESCO SECURITIES, INC, o
SANTANDER INVESTMENT SECURITIES, INC. e o UBS SECURITIES LLC.

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 Não Institucionais por meio de Carta Convite, as quais
outorgaram mandato à B3 para que esta, em nome dos Participantes Especiais
da Oferta, pudesse celebrar um termo de adesão ao Contrato de Distribuição
diretamente junto ao Coordenador Líder.

Instituições Participantes da
Oferta

Em conjunto, os Coordenadores e os Participantes Especiais.

Montante da Oferta

Montante de R$ [•] ([•] de reais), considerando a subscrição e integralização de [•]
([•]) Cotas pelo preço de R$ [•] ([•] reais) por Cota, [sem considerar /
considerando] o exercício da faculdade do Lote Adicional, o qual [foi] / [poderia ter
sido, mas não foi] aumentado em função do exercício da opção de emissão de
Cotas do Lote Adicional, nos termos do § 2º do artigo 14, da Instrução CVM 400.

Lote Adicional

São as Cotas que representam até 1% (um por cento) da totalidade das Cotas
objeto da Oferta, ou seja, [•] ([•]) Cotas, quantidade essa que [foi / poderia ter
sido, mas não foi] acrescida ao Montante da Oferta, considerando a [existência /
inexistência] de excesso de demanda constatado no decorrer da Oferta[, nos
mesmos termos e condições do Prospecto Definitivo e do Contrato de
Distribuição, a critério do Fundo, por meio da GTIS, da Administradora e dos
Coordenadores, conforme faculdade prevista no artigo 14, § 2º, da Instrução CVM
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400].
[Aplicam-se às Cotas oriundas do exercício do Lote Adicional as mesmas
condições e preço das Cotas inicialmente ofertadas e a oferta de tais Cotas
também será conduzida sob o regime de melhores esforços de colocação e
distribuição, sob a coordenação dos Coordenadores.]
Preço por Cota

No contexto da Oferta, o Preço por Cota é de R$ [•] ([•]), o qual foi fixado na
realização do Procedimento de Bookbuilding, que teve como parâmetro as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por
volume e preço) por Cota coletada junto a Investidores Institucionais durante o
Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério de determinação do Preço
por Cota é justificada na medida em que o preço de mercado das Cotas
subscritas foi aferido de acordo com a realização do Procedimento de
Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais
apresentaram suas intenções de investimento no contexto da Oferta.
Os Investidores Não Institucionais que aderiram à Oferta Não Institucional
não participaram do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não
participaram do processo de determinação do Preço por Cota.

Procedimento de
Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento realizado com Investidores
Institucionais pelos Coordenadores, no Brasil, e pelos Agentes de Colocação
Internacional, no exterior, conforme previsto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo
44 da Instrução CVM 400.
Foi aceita a participação de Investidores Institucionais que fossem Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de
investimento. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, tendo em vista que
[foi / não foi] verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Cotas
objeto da Oferta, [foi / não foi] permitida a colocação, pelos Coordenadores, de
Cotas junto a Investidores Institucionais que fossem Pessoas Vinculadas[, tendo
sido as respectivas ordens de investimento realizadas por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas]. Os
Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais no Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas não foram cancelados.
O preço de subscrição por Cota foi fixado no Procedimento de Bookbuilding,
tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e
quantidade de demanda (por volume e preço) por Cota coletada junto a
Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do
critério de determinação do Preço por Cota justificou-se na medida em que o
preço de mercado das Cotas a serem subscritas foi aferido de acordo com a
realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual refletiu o valor pelo qual os
Investidores Institucionais apresentaram suas intenções de investimento no
contexto da Oferta. Os Investidores Não Institucionais que aderiram à Oferta Não
Institucional não participaram do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não
participaram do processo de determinação do Preço por Cota.
[A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding pode ter impactado adversamente a formação do
Preço por Cota, e o investimento nas Cotas por Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas pode resultar em redução da liquidez das Cotas no
mercado secundário.]
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Público-Alvo da Oferta

A Oferta foi destinada a Investidores Não Institucionais e a Investidores
Institucionais.
Não obstante o previsto acima, no âmbito da Oferta não foi admitida a aquisição
de Cotas por clubes de investimento, nos termos dos artigos 27 e 28 da
Resolução da CVM nº 11, de 18 de novembro de 2020.
Adicionalmente, foi permitida a colocação para Pessoas Vinculadas, observados
os termos do Prospecto Definitivo.
Garantiu-se aos Investidores o tratamento igualitário e equitativo, desde que a
aquisição das Cotas não lhes fosse 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.

Investidores Não
Institucionais

Os seguintes Investidores, considerados em conjunto:
(i)
Investidores pessoas físicas que sejam empregados e/ou executivos da
GTIS, assim registrados em 12 de março de 2021 (“Empregados”), que
realizaram Pedidos de Reserva e indicaram sua condição de Empregado durante
o Período de Reserva, para aquisição de Cotas parte da Alocação Empregados;
(ii)
Investidores pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliados ou com
sede no Brasil que sejam considerados investidores qualificados nos termos da
regulamentação da CVM e que realizaram Pedidos de Reserva, durante o
Período de Reserva, para aquisição de Cotas parte da Alocação Segmento
Private sem Lock-up ou da Alocação Segmento Private com Lock-up, conforme o
caso; e
(iii)
Investidores pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliados ou com
sede no Brasil que realizaram Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva,
para aquisição de Cotas parte da Alocação de Varejo sem Lock-up ou da
Alocação de Varejo com Lock-up, conforme o caso.
Os Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas se sujeitaram
às mesmas restrições que foram impostas aos demais Investidores Não
Institucionais, incluindo, sem limitação, condições relativas ao Valor Máximo e
Valor Mínimo para investimento no âmbito da Oferta, restrições à participação de
tais Investidores Não Institucionais na Oferta por meio de uma única Instituição
Participante da Oferta, condições de desistência que não dependam de sua única
vontade e sujeição ao Rateio.
No plano de distribuição, não foram consideradas quaisquer relações com
clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica, dos
Coordenadores e do Fundo, para alocação dos Investidores Não Institucionais.

Investidores Institucionais

Significa (i) investidores pessoas físicas ou jurídicas, residentes e domiciliadas no
Brasil, que não sejam considerados Investidores Não Institucionais e com
investimento superior ao Valor Máximo de Investimento Segmento Private; e
(ii) investidores pessoas físicas ou jurídicas, que sejam Investidores Estrangeiros,
independentemente do valor da ordem de investimento.

Investidores Estrangeiros

Em conjunto, (i) os investidores institucionais qualificados (qualified institutional
buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme
definidos na Regra 144A, em operações isentas de registro, previstas no
Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem
como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados
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Unidos da América sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países,
que não os Estados Unidos da América e o Brasil, os investidores que sejam
considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou
não constituídos de acordo com as leis desse país (non U.S. persons), nos
termos do Regulamento S, no âmbito do Securities Act, observada a legislação
aplicável no país de domicílio de cada investidor; em ambos os casos (i) e (ii)
acima, em operações isentas de registro nos Estados Unidos, previstas no
Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem
como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados
Unidos sobre títulos e valores, desde que invistam no Brasil em conformidade
com os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN
e/ou pela CVM, nos termos da Resolução CMN 4.373 e da Resolução CVM 13,
conforme aplicáveis, sem a necessidade, portanto, de solicitação de obtenção de
registro de distribuição e colocação das Cotas em agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
Oferta Não Institucional

Oferta destinada exclusivamente a Investidores Não Institucionais, realizada pelas
Instituições Participantes da Oferta, a qual compreendeu as Cotas que fazem
parte das seguintes alocações, de acordo com as condições previstas no
Prospecto Definitivo:
(i) Alocação Empregados;
(ii) Alocação Segmento Private com Lock-up;
(iii) Alocação de Varejo com Lock-up;
(iv) Alocação Segmento Private sem Lock-up; e
(v) Alocação de Varejo sem Lock-up.
Durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas, conforme o caso, os Investidores Não Institucionais, interessados em
subscrever as Cotas preencheram um ou mais Pedidos de Reserva, perante uma
única Instituição Participante da Oferta, indicando, dentre outras informações, o
valor equivalente ao montante de Cotas que desejavam subscrever, observados
os correspondentes Valor Mínimo e Valor Máximo, e os apresentaram a uma
única Instituição Participante da Oferta, sendo certo que no caso de Pedidos de
Reserva realizados junto a mais de uma Instituição Participante da Oferta, apenas
foram considerados os Pedidos de Reserva da Instituição Participante da Oferta
que primeiro os disponibilizou perante a B3, sendo os demais cancelados.
Os Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas dentro do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas não
se sujeitaram a cancelamento por excesso de demanda. Por outro lado, os
Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas fora do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas [foram / não
foram] automaticamente cancelados, tendo em vista que [foi / não foi] verificado
excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Cotas
inicialmente ofertadas[, tendo sido vedada a colocação de Cotas junto a
Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas nessa situação].
No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de [•]% ([•] por cento) do total
das Cotas objeto da Oferta ([considerando / sem considerar ] as Cotas do Lote
Adicional), a exclusivo critério da GTIS e dos Coordenadores, foi destinado à
colocação pública no âmbito da Oferta Não Institucional.
Os Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas se sujeitaram
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às mesmas restrições que foram impostas aos demais Investidores Não
Institucionais, incluindo, sem limitação, condições relativas ao Valor Máximo e
Valor Mínimo para investimento no âmbito da Oferta, restrições à participação de
tais Investidores na Oferta por meio de uma única Instituição Participante da
Oferta, condições de desistência que não dependam de sua única vontade e
sujeição ao Rateio.
No plano de distribuição, não foram consideradas quaisquer relações com
clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica, dos
Coordenadores e do Fundo, para alocação dos Investidores Não Institucionais.
Alocação Empregados

O montante equivalente a [•]% ([•] por cento) do total das Cotas (parte das Cotas
da Oferta Não Institucional), a exclusivo critério da GTIS e dos Coordenadores,
alocado prioritariamente aos Empregados que indicaram sua condição de
Empregado no Pedido de Reserva e concordaram, em seus respectivos Pedidos
de Reserva, com o Lock-up Empregados, observados o Valor Mínimo de
Investimento Empregados e o Valor Máximo de Investimento Empregados. Para
que não haja dúvidas, o montante de Cotas distribuídas no âmbito da Alocação
Empregados compreendeu parcela da Oferta Não Institucional completamente
segregada das parcelas de Cotas alocadas no âmbito da Alocação de Varejo sem
Lock-up, da Alocação de Varejo com Lock-up, da Alocação Segmento Private
sem Lock-up e da Alocação Segmento Private com Lock-up.

Alocação Segmento Private
com Lock-up

O montante equivalente a [•]% ([•] por cento) do total das Cotas (parte das Cotas
da Oferta Não Institucional), a exclusivo critério da GTIS e dos Coordenadores,
alocado prioritariamente aos Investidores Não Institucionais que preencheram
Pedido de Reserva observando o Valor Mínimo de Investimento Segmento
Private e o Valor Máximo de Investimento Segmento Private, e concordaram, em
seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up Segmento Private.

Alocação de Varejo com
Lock-up

O montante equivalente a [•]% ([•] por cento) do total das Cotas (parte das Cotas
da Oferta Não Institucional), a exclusivo critério da GTIS e dos Coordenadores,
alocado prioritariamente aos Investidores Não Institucionais que preencheram
Pedido de Reserva observando o Valor Mínimo de Investimento de Varejo e o
Valor Máximo de Investimento de Varejo, e concordaram, em seus respectivos
Pedidos de Reserva, com o Lock-up de Varejo.

Alocação Segmento Private
sem Lock-up

O montante equivalente a [•]% ([•] por cento) do total das Cotas (parte das Cotas
da Oferta Não Institucional), a exclusivo critério da GTIS e dos Coordenadores,
alocado prioritariamente aos Investidores Não Institucionais que preencheram
Pedido de Reserva observando o Valor Mínimo de Investimento Segmento
Private e o Valor Máximo de Investimento Segmento Private, e não concordaram,
em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up Segmento Private.

Alocação de Varejo sem
Lock-up

O montante equivalente a [•]% ([•] por cento) do total das Cotas (parte das Cotas
da Oferta Não Institucional), a exclusivo critério da GTIS e dos Coordenadores,
alocado prioritariamente aos Investidores Não Institucionais que preencheram
Pedido de Reserva observando o Valor Mínimo de Investimento de Varejo e o
Valor Máximo de Investimento de Varejo, e que não concordaram, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up de Varejo.

Lock-up Empregados

Os Empregados que subscreveram Cotas no âmbito da Alocação Empregados
não poderão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a
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venda de, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título,
tais Cotas. Em qualquer hipótese, tais Cotas ficarão bloqueadas na Central
Depositária gerida pela B3 até o encerramento do prazo de 180 (cento e oitenta)
dias do Lock-up Empregados.
Lock-up Segmento Private

Os Investidores Não Institucionais que subscreveram Cotas no âmbito da
Alocação Segmento Private com Lock-up não poderão, pelo prazo de 50
(cinquenta) dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início, oferecer,
vender, alugar (emprestar), contratar a venda de, tais Cotas. Em qualquer
hipótese, tais Cotas ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até
o encerramento do prazo de 50 (cinquenta) dias do Lock-up Segmento Private.

Lock-up de Varejo

Os Investidores Não Institucionais que subscreveram Cotas no âmbito da
Alocação de Varejo com Lock-up não poderão, pelo prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início, oferecer,
vender, alugar (emprestar), contratar a venda de, tais Cotas. Em qualquer
hipótese, tais Cotas ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até
o encerramento do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias do Lock-up de Varejo.

Destinação dos Recursos

Considerando a captação do Montante da Oferta e sujeito à aprovação da
deliberação em pauta no âmbito da Assembleia de Conflito de Interesses,
conforme definido na cláusula 9 abaixo, os recursos líquidos captados pelo Fundo
por meio da Oferta (após a dedução do Comissionamento e dos demais custos da
Oferta, descritos da tabela “Demonstrativo dos Custos da Oferta”, na página [] do
Prospecto Definitivo), serão destinados, sem ordem de prioridade, para (i) a
aquisição, diretamente ou por meio da aquisição de ações ou quotas de
sociedades proprietárias, de frações ideais dos Ativos Alvo (conforme definido no
Prospecto); e (ii) composição de reserva de caixa.
A descrição completa dos Ativos Alvo consta na Seção “Termos e Condições da
Oferta – Descrição dos Ativos Alvo”, nas páginas [•] a [•] do Prospecto Definitivo.
Eventuais recursos remanescentes da Oferta poderão ser aplicados inicialmente
em Ativos Financeiros e/ou em Ativos Imobiliários que venham a ser selecionados
pela GTIS.
Considerando que não foi admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, a
totalidade dos recursos captados será direcionada à aquisição dos Ativos Alvo
acima informados diretamente ou por meio de aquisição de quotas ou ações,
conforme o caso, das sociedades que os detêm, não havendo, portanto, ordem
de prioridade na destinação dos recursos, desde que haja (i) a aprovação das
aquisições na Assembleia de Conflito de Interesses, tendo em vista a situação de
conflito de interesses em relação aos Ativos Alvo da Oferta; e (ii) a captação dos
recursos decorrentes da presente Oferta.
Ressaltamos que os vendedores dos Ativos Alvo são sociedades ligadas ao
grupo econômico da GTIS. Dessa forma, a aquisição dos Ativos Alvo pelo
Fundo e a aplicação de recursos do Fundo nos Ativos Alvo é considerada
uma situação de potencial conflito de interesses, nos termos do artigo 34,
caput e §2º, c/c artigo 18, inciso XII, ambos da Instrução CVM 472, de modo
que sua concretização dependerá de aprovação prévia de Cotistas reunidos
em
Assembleia de Conflito de Interesses
que representem,
cumulativamente: (i) a maioria simples das Cotas dos Cotistas presentes na
Assembleia de Conflito de Interesses; e (ii) no mínimo, 25% (vinte e cinco
por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo, caso o Fundo tenha mais de 100
(cem) cotistas, ou, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das Cotas
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emitidas, caso o Fundo tenha até 100 (cem) cotistas.
CASO, APÓS A LIQUIDAÇÃO DA OFERTA E A DISPONIBILIZAÇÃO DO
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, A AQUISIÇÃO DOS ATIVOS ALVO NÃO
SEJA APROVADA EM SEDE DA ASSEMBLEIA DE CONFLITO DE
INTERESSES,
O
FUNDO
PODERÁ
NÃO
ENCONTRAR
ATIVOS
SEMELHANTES AOS ATIVOS ALVO E IRÁ DESTINAR OS VALORES DA
OFERTA PARA AQUISICAO DE ATIVOS OBSERVADA A POLÍTICA DE
INVESTIMENTO DO FUNDO.
Para mais informações sobre a Oferta, favor acessar o “Prospecto Definitivo da Distribuição Pública Primária de
Cotas da Primeira Emissão do GTIS Brazil Logistics Fundo de Investimento Imobiliário - FII” (“Prospecto
Definitivo”, sendo que a definição de Prospecto Definitivo 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 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 DEFINITIVO E O REGULAMENTO DO FUNDO, ESPECIALMENTE A SEÇÃO DE
FATORES DE RISCO DO PROSPECTO DEFINITIVO.
Exceto quando definido diferentemente neste Boletim de Subscrição, os termos iniciados em letra maiúscula têm o
significado a eles atribuído no Prospecto Definitivo.
QUALIFICAÇÃO DO INVESTIDOR NÃO INSTITUCIONAL
1. Nome Completo / Razão Social

2. CPF/CNPJ

3. Nome do representante legal (se houver)

4. Documento de identidade

5. Órgão Emissor

6. CPF

7. Endereço

8. Cidade

9. Estado

10. CEP

12. Telefone / Celular

11. Complemento

13. E-mail

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA PESSOAS VINCULADAS À OFERTA
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14. O Investidor Não Institucional declara que:
é Pessoa Vinculada; ou
NÃO é Pessoa Vinculada.
Foram 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, da Administradora, da GTIS 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, administradores das Instituições Participantes da
Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional; (iii) empregados, operadores e demais prepostos da GTIS,
da Administradora, do Fundo, das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional
diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços ao Fundo, à
Administradora, à GTIS, às Instituições Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação Internacional;
(v) demais profissionais que mantenham, com o Fundo, a Administradora, a GTIS, as Instituições Participantes da
Oferta e/ou os Agentes de Colocação Internacional contrato de prestação de serviços 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 da Administradora, da GTIS, das Instituições
Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional; (vii) sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo Fundo, pela Administradora, pela GTIS, pelas Instituições Participantes da Oferta e/ou pelos
Agentes de Colocação Internacional, sendo que para as Instituições Participantes da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (viii) sociedades controladas, direta ou
indiretamente por pessoas vinculadas ao Fundo, à Administradora, à GTIS, às Instituições Participantes da Oferta
e/ou aos Agentes de Colocação Internacional, sendo que para as Instituições Participantes da Oferta e os Agentes
de Colocação Internacional, 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, à Administradora, à GTIS, às Instituições Participantes da Oferta
e/ou aos Agentes de Colocação Internacional, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados,
conforme plano de distribuição previsto no Prospecto Definitivo. Os Investidores Não Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas se sujeitaram às mesmas restrições que foram impostas aos demais Investidores Não
Institucionais, incluindo, sem limitação, condições relativas ao Valor Máximo e Valor Mínimo para investimento no
âmbito da Oferta, restrições à participação de tais Investidores na Oferta por meio de uma única Instituição
Participante da Oferta, condições de desistência que não dependam de sua única vontade e sujeição ao Rateio.
15. Alocação da Oferta objeto de investimento pelo Investidor Não Institucional:
Alocação Empregados

Alocação Segmento Private

Alocação de Varejo

16. Considerando a subscrição de Cotas da Alocação acima elencada, parte da Oferta Não Institucional, o
Investidor Não Institucional:
Alocação Empregados

Alocação Segmento Private

Alocação de Varejo

Concorda com o Lock-up Empregados
Concorda com o Lock-up Segmento Private
NÃO concorda com o Lock-up Segmento Private
Concorda com o Lock-up de Varejo
NÃO concorda com o Lock-up de Varejo
QUANTIDADE DE COTAS SUBSCRITAS
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17. Quantidade de Cotas subscritas

18. Preço por Cota

19. Valor a Pagar (R$)

FORMAS DE PAGAMENTO
20.

Débito
corrente

em

conta Nº Banco

Nº Agência

Nº Conta corrente

21.

TED em conta corrente

Nº Banco

Nº Agência

Nº Conta corrente

22.

Cheque

Nº Banco

Nº Agência

Nº Conta corrente

FORMA DE DEVOLUÇÃO
Nº Banco

Nº Agência

Nº Conta corrente

Crédito em conta corrente

CLÁUSULAS CONTRATUAIS
1.
O montante de [•]% ([•] por cento) do total das Cotas objeto da Oferta ([considerando / sem considerar ] as
Cotas do Lote Adicional), a exclusivo critério da GTIS e dos Coordenadores, foi destinado à colocação pública no
âmbito da Oferta Não Institucional.
2.
Nos termos do Prospecto Definitivo, o Investidor Não Institucional declara ciência quanto aos respectivos
prazos de restrição à negociação (lock-up) de suas Cotas conforme campo 15 acima, bem como de que as Cotas
que tiver subscrito e integralizado nos termos deste Boletim de Subscrição lhe serão entregues até as 16:00
horas da Data de Liquidação.
3.
Nos termos do presente Boletim de Subscrição, o Fundo, devidamente representado pela Instituição
Participante da Oferta identificada no campo 20 abaixo e autorizada pelos Coordenadores, obriga-se a entregar
ao Investidor, sujeito aos termos e condições deste Boletim de Subscrição, Cotas em quantidade e valor
apurados nos termos deste Boletim de Subscrição, limitado ao montante indicado no campo 19 acima.
4.
As Cotas corresponderão a frações ideais do patrimônio do Fundo, sendo nominativas e escriturais, e serão
registradas em contas individualizadas mantidas pela Administradora em nome dos respectivos titulares. As
Cotas conferirão iguais direitos políticos e patrimoniais aos seus titulares, correspondendo cada Cota a 1 (um)
voto nas assembleias gerais do Fundo. Nos termos do artigo 2º da Lei 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme
alterada, não é permitido o resgate de Cotas pelos seus titulares.
5.
Durante a colocação das Cotas, o Investidor que subscrever Cotas receberá, após realizada a respectiva
liquidação, recibo das respectivas Cotas integralizadas, em montante correspondente à relação entre o valor total
indicado no campo 19 acima e o Preço por Cota, sendo que tal recibo não será negociável e não dará direito ao
recebimento de rendimentos provenientes do Fundo até a conclusão dos seguintes procedimentos: (i) a
finalização dos procedimentos operacionais da B3, com a consequente obtenção de autorização da B3 para a
Oferta, e (ii) o encerramento da Oferta, com a disponibilização do Anúncio de Encerramento. Tal recibo será
correspondente à quantidade de Cotas subscritas e integralizadas por tal Investidor, e se converterá em Cotas
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depois das etapas descritas nos itens (i) a (ii) acima, quando as Cotas passarão a ser livremente negociadas na
B3, observados os Lock-ups Empregados, os Lock-ups Segmento Private e os Lock-ups de Varejo, conforme o
caso.
6.
A integralização das Cotas será formalizada mediante o pagamento do valor de acordo com a cláusula 5
acima, e a assinatura deste Boletim de Subscrição.
7.
Quando do recebimento do valor indicado no campo 19 acima, a Instituição Participante da Oferta dará ao
Investidor plena, geral e irrevogável quitação do respectivo valor. Da mesma forma, quando do recebimento da
quantidade de Cotas indicadas no campo 17 acima, o Investidor dará à Instituição Participante da Oferta plena,
geral e irrevogável quitação da respectiva entrega das Cotas.
8.
Fica o Escriturador, instituição contratada para a prestação de serviços de escrituração das Cotas,
autorizada a registrar em nome do Investidor a quantidade de Cotas objeto do presente Boletim de Subscrição,
conforme identificada no campo 17 acima.
9.
Conforme descrito na Seção “Destinação dos Recursos” do Prospecto Definitivo, após o encerramento da
Oferta e disponibilização do Anúncio de Encerramento, a Administradora convocará Assembleia Geral de
Cotistas do Fundo para deliberar acerca da aquisição, pelo Fundo, dos Ativos Alvo (conforme definido no
Prospecto Definitivo), sendo referida operação realizada com partes relacionadas à GTIS, configurando situação
de potencial conflito de interesses, nos termos do artigo 34, caput e §2º, c/c artigo 18, inciso XII, ambos da
Instrução CVM 472 (“Assembleia de Conflito de Interesses”). Assim, a concretização de referida aquisição
dependerá de aprovação prévia por Cotistas que representem, cumulativamente: (i) maioria simples das Cotas
presentes na Assembleia Geral de Cotistas; e (ii) no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas emitidas
pelo Fundo, caso o Fundo tenha mais de 100 (cem) cotistas, ou, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das
Cotas emitidas, caso o Fundo tenha até 100 (cem) cotistas. Os Investidores que efetivamente subscreverem as
Cotas poderão votar a favor, contra ou se abster de votar em relação à deliberação acima a ser colocada em
pauta no âmbito da Assembleia de Conflito de Interesses.
10. Para viabilizar o exercício do direito de voto e observados os requisitos do Ofício CVM SRE 1/2021, os
Investidores que assim desejarem poderão, de forma facultativa, por meio digital ou por meio físico, outorgar
poderes específicos às Instituições Participantes da Oferta ou a pessoas por elas designadas, para que votem
em seu nome no âmbito da Assembleia de Conflito de Interesses, seja para aprovar, rejeitar e/ou se abster de
votar em relação à matéria em pauta, observados os procedimentos operacionais da respectiva Instituição
Participante da Oferta.
11. Para tanto, a Administradora, a GTIS e a Instituição Participante da Oferta disponibilizam aos Investidores
uma minuta de procuração específica, na forma do Anexo I a este Boletim de Subscrição, que poderá ser
celebrada pelo Investidor, de forma facultativa, observados os procedimentos operacionais da Instituição
Participante da Oferta, no mesmo ato da assinatura deste Boletim de Subscrição, outorgando assim, poderes
para representá-lo e votar em seu nome na referida Assembleia de Conflito de Interesses, observado que tal
procuração não poderá ser outorgada para a GTIS ou suas partes vinculadas (“Procuração de Conflito de
Interesse”).
12. A outorga de poderes específicos via Procuração de Conflito de Interesses é facultativa e, caso
formalizada, poderá ser revogada e cancelada, unilateralmente, pelo respectivo Investidor até o momento
de realização da Assembleia de Conflito de Interesses, (i) mediante envio físico de comunicação para a
sede da Administradora, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 01451-011, São Paulo SP, com o assunto “Revogação Procuração FII GTIS”; ou (ii) digitalmente, mediante envio de e-mail para
voto.fii@brltrust.com.br, com o assunto “Revogação Procuração FII GTIS”.
13. Não obstante, a Administradora e a GTIS incentivam os Investidores a comparecerem à Assembleia de
Conflito de Interesses e exercer diretamente seu direito de voto, considerando que a matéria em deliberação se
enquadra entre as hipóteses de potencial conflito de interesses entre o Fundo e a GTIS, como ressaltado acima.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES, VIDE A SEÇÃO “TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA – DESTINAÇÃO
DOS RECURSOS E ASSEMBLEIA DE CONFLITO DE INTERESSES” NA PÁGINA [•] DO PROSPECTO
DEFINITIVO E O FATOR DE RISCO “RISCO DE NÃO APROVAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES”
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CONFORME PÁGINA [•] DO PROSPECTO DEFINITIVO.
14. O Investidor Não Institucional declara ter conhecimento dos termos e condições do Boletim de Subscrição e
do Termo de Adesão, 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, se for o caso, em seu nome,
devendo a Instituição Participante da Oferta enviar cópia dos documentos assinados ao Investidor, conforme o
caso.
15. O Investidor declara sob as penas da lei que possui poderes necessários para outorgar os poderes
descritos na cláusula 14 acima.
16. O Investidor declara que obteve cópia do Prospecto Definitivo e tem conhecimento integral dos termos e
condições dos documentos da Oferta, incluindo, sem limitação este Boletim de Subscrição, o Regulamento e o
Prospecto Definitivo. Tem conhecimento da forma de obtenção do Prospecto Definitivo, inclusive por meio
eletrônico, nos seguintes websites:
Administradora
BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 01451-011, São Paulo – SP
Website: https://www.brltrust.com.br
Para acesso ao Prospecto Definitivo, neste website, acessar “Produtos”, clicar em “Administração de Fundos”,
acessar “FII”, selecionar o fundo “GTIS Brazil Logistics Fundo de Investimento Imobiliário - FII” e, então, localizar
o “Prospecto Definitivo”.
Bank of America - Coordenador Líder
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 12º andar, CEP 04538-132, São Paulo – SP
Website: http://www.merrilllynch-brasil.com.br
Para acesso ao Prospecto Definitivo, neste website, clicar em “Prospectos”, em seguida selecionar “GTIS Brazil
Logistics Fundo de Investimento Imobiliário - FII” e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”.
Bradesco BBI – Coordenador
Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, Vila Nova Conceição
CEP 04543-011, São Paulo – SP
Website: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx
Para acesso ao Prospecto Definitivo, neste website, selecionar a opção “Fundos” e, então, localizar o “GTIS
Brazil Logistics Fundo de Investimento Imobiliário - FII” e, após, o “Prospecto Definitivo”.
Santander – Coordenador
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia
CEP 04543-011, São Paulo – SP
Website: https://www.santander.com.br/prospectos
Para acesso ao Prospecto Definitivo, neste website, clicar em “Ofertas em Andamento”, em seguida selecionar
“GTIS Brazil Logistics Fundo de Investimento Imobiliário - FII” e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”.
UBS BB – Coordenador
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Av. Brigadeiro Faria lima, nº 4.440, 4º andar
CEP 04538-132, São Paulo – SP
Website: https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html
Para acesso ao Prospecto Definitivo, neste website, selecionar “GTIS Brazil Logistics Fundo de Investimento
Imobiliário – FII” e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”.
Comissão de Valores Mobiliários
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ
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Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP
Website: http://www.cvm.gov.br
Para acesso ao Prospecto Definitivo, neste website acessar “Informações de Regulados – Ofertas Públicas”,
clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, selecionar “2021 Entrar”, acessar “Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em “GTIS Brazil Logistics Fundo de Investimento Imobiliário
- FII”, e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”.
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
Praça Antônio Prado, nº 48, São Paulo - SP
Website: http://www.b3.com.br
Para acesso ao Prospecto Definitivo, 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 “GTIS Brazil Logistics Fundo de Investimento
Imobiliário - FII” e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”.
17. A integralização das Cotas será realizada à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente
disponíveis, até as 10:00 horas da Data de Liquidação, de acordo com as normas de liquidação e procedimentos
aplicáveis da B3. Não havendo pagamento pontual, a ordem de investimento será automaticamente
desconsiderada.
18. Sem prejuízo das disposições contidas nos artigos 20, 26 e 28 da Instrução CVM 400, o presente Boletim
de Subscrição é irrevogável e irretratável, observados os termos e condições aqui dispostos.
Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, para dirimir as questões
oriundas deste Boletim de Subscrição, 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.
19. Declaro para todos os fins que (i) estou de
acordo com as cláusulas contratuais e demais
condições expressas neste instrumento; e (ii) obtive
uma cópia do Prospecto Definitivo e do Regulamento,
estando ciente de seu inteiro teor, especialmente a
seção “Fatores de Risco”.

____________________
Local

20. Carimbo e assinatura da Instituição Participante
da Oferta.

____________________
Data

____________________
Local

_________________________________________
INVESTIDOR OU REPRESENTANTE LEGAL

____________________
Data

_________________________________________
INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA

Testemunhas:

_________________________________________

_________________________________________
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Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

16

MINUTA
(12.3.2021)
ANEXO I
MODELO DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA PARA REPRESENTAR O INVESTIDOR NO ÂMBITO DA
ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO
GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

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 (CPF/ME) 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/ME”) 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 Apêndice A a esta Procuração], sociedade autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a
realizar a administração de fundos de investimento, inscrita no CNPJ/ME 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 (CPF/ME) sob o nº [•], residente e domiciliado na
Cidade de [•], Estado de [•], na [endereço]], com poderes específicos para, isoladamente e em nome da Outorgante:
(i) representar a Outorgante, enquanto cotista do GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 36.200.677/0001-10 (“Fundo”), em assembleia geral de cotistas do
Fundo, seja em primeira ou segunda convocação (incluindo em eventuais retomadas de trabalho em razão de
adiamento, interrupção ou suspensão) convocada para deliberar sobre a aquisição, pelo Fundo, dos Ativos Alvo,
detidos por entidades ligadas ao gestor e consultor especializado do Fundo, qual seja a GTIS PARTNERS BRASIL
GESTÃO, CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 09.172.045/0001-18 (“GTIS”), de forma que a aquisição dos referidos Ativos Alvo pelo Fundo é considerada como
uma situação de conflito de interesses, nos termos do artigo 34, inciso V, da Instrução da CVM nº 472, de 31 de
outubro de 2008, conforme alterada, razão pela qual sua concretização dependerá de aprovação prévia dos cotistas
reunidos em assembleia geral de cotistas do Fundo; (ii) votar, conforme orientação de voto constante do Apêndice
[A/B] a esta Procuração, sobre a possibilidade de aquisição, direta ou indireta, dos seguintes ativos pelo Fundo
(“Ativos Alvo”): (a) a totalidade do empreendimento imobiliário denominado “Centro Logístico Embu – CLE”,
localizado na Rua José Semião Rodrigues Agostinho, nº 1.370, Água Espraiada, na Cidade de Embu das Artes,
Estado de São Paulo; (b) a totalidade do empreendimento imobiliário denominado “Distribution Center Barueri – DCB”,
localizado na Av. Piracema, nº 155, quadra 5, lotes 9 a 16 e 17 (parte), Tamboré, na Cidade de Barueri, Estado de
São Paulo; (c) 2/3 (dois terços) do empreendimento imobiliário denominado “Distribution Center Cajamar – DCC”,
localizado na Rod. Anhanguera, km 31.775, na Cidade de Cajamar, Estado de São Paulo; e (d) a totalidade do
empreendimento imobiliário denominado “Distribution Center Rodoanel – DCR”, localizado na Av. Hélio Ossamu
Daikuara, nº 1.445, Jardim Vista Alegre, na Cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo; e (iii) assinar e rubricar
a ata da referida assembleia geral de cotistas do Fundo, dentre outros documentos correlatos e suas respectivas
formalizações, como se a Outorgante estivesse presente na referida assembleia geral de cotistas do Fundo e os
tivesse praticado pessoalmente.
A presente procuração vigorará [até [•] de [•] de 202[•]]/[pelo prazo de [•] ([•]) dias a contar da presente data] e poderá
ser revogada, unilateralmente, a qualquer tempo até a data da realização da assembleia geral de cotistas do Fundo
acima referida, a qual deliberará sobre a aquisição de Ativos Alvo pelo Fundo, mediante comunicação entregue à
instituição administradora do Fundo em sua sede, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.
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São Paulo, [

] de [

] de 2020.

___________________________________
[
]
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[APÊNDICE A]
FUNDO DE INVESTIMENTO
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APÊNDICE [A/B]
ORIENTAÇÃO DE VOTO
ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO
GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Aprovação da aquisição direta ou indireta, conforme o caso, pelo Fundo, dos seguintes ativos imobiliários:
(i)
100% (cem por cento), de participação no Centro Logístico Embu – CLE, empreendimento de galpões
logísticos localizado na Rua José Semião Rodrigues Agostinho, nº 1.370, Água Espraiada, no Município de Embu das
Artes, Estado de São Paulo;
A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

(ii)
100% (cem por cento) de participação no empreendimento de galpões logísticos associado a edifício de varejo
denominado Distribution Center Barueri – DCB, com expansão em construção, localizado na Rua Piracema, nº 155,
quadra 5, lotes 9 a 16 e 17 (parte), Tamboré, no Município de Barueri, Estado de São Paulo;
A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

(iii)
66,67% (sessenta e seis inteiros e sessenta e sete décimos por cento), aproximadamente, de participação no
Distribution Center Cajamar – DCC, empreendimento de galpões logísticos localizado na Rodovia Anhanguera, km
31,775, no Município de Cajamar, Estado de São Paulo; e
A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

(iv)
100% (cem por cento) de participação no Distribution Center Rodoanel – DCR, empreendimento de galpões
logísticos localizado na Avenida Hélio Ossamu Daikuara, nº 1.445, Jardim Vista Alegre, no Município de Embu das
Artes, Estado de São Paulo.
A FAVOR

CONTRA
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ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA PARA REPRESENTAR O INVESTIDOR NO ÂMBITO DA
ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO
GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
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 (CPF/ME) 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/ME”) 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 Apêndice A a esta Procuração], sociedade autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a
realizar a administração de fundos de investimento, inscrita no CNPJ/ME 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 (CPF/ME) sob o nº [•], residente e domiciliado na
Cidade de [•], Estado de [•], na [endereço]], com poderes específicos para, isoladamente e em nome da Outorgante:
(i) representar a Outorgante, enquanto cotista do GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 36.200.677/0001-10 (“Fundo”), em assembleia geral de cotistas do
Fundo, seja em primeira ou segunda convocação (incluindo em eventuais retomadas de trabalho em razão de
adiamento, interrupção ou suspensão) convocada para deliberar sobre a aquisição, pelo Fundo, dos Ativos Alvo,
detidos por entidades ligadas ao gestor e consultor especializado do Fundo, qual seja a GTIS PARTNERS BRASIL
GESTÃO, CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 09.172.045/0001-18 (“GTIS”), de forma que a aquisição dos referidos Ativos Alvo pelo Fundo é considerada como
uma situação de conflito de interesses, nos termos do artigo 34, inciso V, da Instrução da CVM nº 472, de 31 de
outubro de 2008, conforme alterada, razão pela qual sua concretização dependerá de aprovação prévia dos cotistas
reunidos em assembleia geral de cotistas do Fundo; (ii) votar, conforme orientação de voto constante do Apêndice
[A/B] a esta Procuração, sobre a possibilidade de aquisição dos seguintes ativos pelo Fundo (“Ativos Alvo”):
(a) empreendimento imobiliário denominado “Centro Logístico Embu – CLE”, localizado na Rua José Semião
Rodrigues Agostinho, nº 1.370, Água Espraiada, na Cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo;
(b) empreendimento imobiliário denominado “Distribution Center Barueri – DCB”, localizado na Av. Piracema, nº 155,
quadra 5, lotes 9 a 16 e 17 (parte), Tamboré, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo; (c) empreendimento
imobiliário denominado “Distribution Center Cajamar – DCC”, localizado na Rod. Anhanguera, km 31.775, na Cidade
de Cajamar, Estado de São Paulo; e (d) empreendimento imobiliário denominado “Distribution Center Rodoanel –
DCR”, localizado na Av. Hélio Ossamu Daikuara, nº 1.445, Jardim Vista Alegre, na Cidade de Embu das Artes, Estado
de São Paulo; e (iii) assinar e rubricar a ata da referida assembleia geral de cotistas do Fundo, dentre outros
documentos correlatos e suas respectivas formalizações, como se a Outorgante estivesse presente na referida
assembleia geral de cotistas do Fundo e os tivesse praticado pessoalmente.
A presente procuração vigorará [até [•] de [•] de 202[•]]/[pelo prazo de [•] ([•]) dias a contar da presente data] e poderá
ser revogada, unilateralmente, a qualquer tempo até a data da realização da assembleia geral de cotistas do Fundo
acima referida, a qual deliberará sobre a aquisição de Ativos Alvo pelo Fundo, mediante comunicação entregue à
instituição administradora do Fundo em sua sede, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.
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São Paulo, [

] de [

] de 2021.

___________________________________
[
]
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APÊNDICE [A/B]
ORIENTAÇÃO DE VOTO
ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO
GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Aprovação da aquisição, pelo Fundo, dos seguintes ativos imobiliários:
(a) empreendimento imobiliário denominado “Centro Logístico Embu – CLE”, localizado na Rua José Semião
Rodrigues Agostinho, nº 1.370, Água Espraiada, na Cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo;
A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

(b) empreendimento imobiliário denominado “Distribution Center Barueri – DCB”, localizado na Av. Piracema, nº 155,
quadra 5, lotes 9 a 16 e 17 (parte), Tamboré, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo;
A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

(c) empreendimento imobiliário denominado “Distribution Center Cajamar – DCC”, localizado na Rod. Anhanguera, km
31.775, na Cidade de Cajamar, Estado de São Paulo; e
A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

(d) empreendimento imobiliário denominado “Distribution Center Rodoanel – DCR”, localizado na Av. Hélio Ossamu
Daikuara, nº 1.445, Jardim Vista Alegre, na Cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo.
A FAVOR

CONTRA
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