FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS HIGH GRADE
C NPJ nº 35.652.204/0001-91 – C ódigo ISIN das C otas: BRMGC RC TF000
C ódigo de Negociação das C otas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”): MGC R11
PEDIDO DE SUBSCRIÇÃO PARA
INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS PARA PAGAMENTO À VISTA DE
COTAS DE EMISSÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS HIGH GRADE
Nº

Pedido de subscrição (“Pedido de Subscrição”) relativo à distribuição pública primária de,
inicialmente, 2.000.000 (dois milhões) de Novas C otas, todas nominativas e escriturais, em série
única (“Novas Cotas”), sem prejuízo das Novas C otas Adicionais (conforme definido abaixo),
integrantes da terceira emissão de Novas C otas do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
MOGNO

CERTIFICADOS

investimento

imobiliário

DE

RECEBÍVEIS

constituído

sob

a

IMOBILIÁRIOS
forma

de

HIGH

condomínio

GRADE ,

fundo

fechado, com

de

prazo

indeterminado de duração, inscrito no C adastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia (“CNPJ”) sob o nº 35.652.204/0001-91 (“Fundo”, “Terceira Emissão” e “Oferta”,
respectivamente), na qualidade de ofertante, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira com sede na C idade do Rio de Janeiro,
localizada na Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar (Parte), Torre C orcovado, Botafogo, Estado
do Rio de Janeiro, C EP 22250-040, inscrita no C NPJ sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente
credenciada na C omissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como administradora de carteiras de
valores mobiliários, de acordo com o Ato Declaratório C VM nº 8.695, de 20 de março de 2006
(“Administrador”).
A constituição do Fundo foi aprovada por ato particular da Administradora, datado de 1 º de
novembro de 2019, o qual se encontra registrado no registrado no 4º Ofício de Registro de
Títulos e Documentos da C idade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, em 4 de novembro
de 2019. A 2ª (segunda) alteração e consolidação do regulamento do Fu ndo ocorreu por ato
particular da Administradora, datado de 24 de agosto de 2020 e registrado no 1º Ofício do
Registro de Títulos e Documentos da C idade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sob o
nº 1934995, em 24 de agosto de 2020 (“2º Ato da Administradora”). A versão vigente do
regulamento do Fundo (“Regulamento”) foi aprovada por meio da 3ª (terceira) alteração e
consolidação do regulamento do Fundo, promovida por ato particular da Administradora, datado
de 16 de setembro de 2020 (“3º Ato da Administradora”). A realização da Emissão, as
condições e a implementação da presente Oferta, respeitando o Direito de Preferência, foram
aprovadas por ato particular da Administradora, datado de 05 de março de 2021, registrado no

1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da C idade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, em 05 de março de 2021 sob o nº 1940421 (“Ato de Aprovação da Oferta ” ou “Ato
do Administradora”).
As Novas C otas serão ofertadas sob a coordenação da GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA
DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima com sede na C idade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, Sala 913 (Parte), Botafogo, C EP 22250 906, inscrita no C NPJ sob o nº 27.652.684/0001-62 (“Coordenador Líder”), sob o regime de
melhores esforços de colocação, e estará sujeita a registro na C VM, nos termos da Instrução da
C VM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”), da
Instrução

da

C VM

nº 400,

de

29 de dezembro de 2003,

conforme

alterada

(“Instrução CVM 400”), e demais disposições legais aplicáveis. O processo de distribuição das
Novas C otas poderá contar, ainda, com a adesão de (i) Instituições intermediárias estratégicas,
devidamente autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3,
convidadas a participar da Oferta Não Institucional, exclusivamente, para efetuar esforços de
colocação das Novas C otas junto aos Investidores, os quais deverão celebrar um termo de
adesão ao C ontrato de Distribuição para C oordenadores C ontratados (“Coordenadores
Contratados”); e (ii) determinadas instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado
de

capitais

brasileiro,

credenciadas

junto

à

B3,

convidadas

a

participar

da

Oferta,

exclusivamente, para efetuar esforços de colocação das Novas C otas junto aos Investidores Não
Institucionais, as quais deverão celebrar um termo de adesão ao C ontrato de Distribuição para
C orretoras C ontratadas (“Corretoras Contratadas” e, em conjunto com os C oordenadores
C ontratados, “Instituições contratadas” e, em conjunto com o C oordenador Líder, “ Instituições
Participantes da Oferta”). As Instituições C ontratadas estarão sujeitas às mesmas obrigações
e responsabilidades do C oordenador Líder, inclusive no que se refere às dis posições da legislação
e regulamentação em vigor. O C oordenador Líder será a instituição intermediária líder
responsável pela Oferta.
As Novas C otas serão (i) distribuídas no mercado primário no Sistema de Distribuição Primária
de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3; e (ii) negociadas, no mercado secundário,
exclusivamente no mercado de bolsa, administrado e operacionalizado pela B3. Não serão
realizados esforços de colocação das Novas C otas em qualquer outro país que não o Brasil.
A Oferta será composta por, inicialmente, 2.000.000 (dois milhões) de Novas C otas (sem
considerar as C otas do Lote Adicional, conforme abaixo definido), todas com valor e preço de
emissão unitário de R$ 100,00 (cem reais), perfazendo o montante de, inicialmente, R$
200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) (“Montante Inicial da Oferta”).
Será admitida a distribuição parcial das Novas C otas inicialmente ofertadas, nos termos dos
artigos 30 e 31 da Instrução C VM 400, sendo o montante mínimo de colocação no âmbito da

Oferta equivalente a 200.000 (duzentas mil) Novas C otas, correspondentes, portanto, a um
montante mínimo da Oferta de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) (“Montante Mínimo
da Oferta”).
Observada a colocação do Montante Mínimo da Oferta, as Novas C otas excedentes que não
forem efetivamente subscritas e integralizadas durante o Período de C olocação (conforme
definido abaixo) serão canceladas.
Será admitida, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução C VM 400, a distribuição parcial das
Novas C otas da Emissão, sendo que a Oferta em nada será afetada caso não haja a subscrição e
integralização da totalidade de tais Novas C otas no âmbito da Oferta, desde que seja atingido o
Montante Mínimo da Oferta (“Distribuição Parcial”).
Na hipótese de Distribuição Parcial, os C otistas (ou terceiros cessionários do Direito de
Preferência), ao exercerem seu Direito de Preferência, ou o Investidor terão a faculdade, como
condição de eficácia de seu Pedido de Subscrição, ordens de investimento e aceitação da Ofe rta,
de condicionar a sua adesão à Oferta, nos termos do artigo 31 da Instrução C VM 400, a que
haja distribuição, ao menos, (i) do Montante Inicial da Oferta, sendo que, se tal condição não se
implementar e se o C otista (ou terceiro cessionário) que exerce u seu Direito de Preferência ou o
Investidor já tiverem efetuado o Preço de Emissão, referido valor será devolvido sem juros ou
correção monetária, sem reembolso de custos incorridos, e com dedução dos valores relativos
aos tributos incidentes, se existentes, e aos encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5
(cinco) Dias Úteis contados da data em que tenha sido verificado o não implemento da condição;
ou (ii) de montante igual ou superior ao Montante Mínimo da Oferta, mas inferior ao Montante
Inicial da Oferta, sendo que, neste caso, o C otista (ou terceiro cessionário) que exerceu seu
Direito de Preferência ou o Investidor deverão, no momento da aceitação, indicar se,
implementando-se a condição prevista, pretende receber (a) a totalidade das Novas C otas
objeto do Pedido de Subscrição, ordem de investimento ou exercício do Direito de Preferência ou
(b) uma quantidade equivalente à proporção entre a quantidade das Novas C otas da Emissão
efetivamente distribuídas e a quantidade das Novas C otas originalmen te objeto da Oferta,
presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do C otista (ou terceiro C essionário) que
exerceu seu Direito de Preferência ou do Investidor em receber a totalidade das Novas C otas
objeto do Pedido de Subscrição, ordem de investim ento ou exercício do Direito de Preferência,
sendo que, se o C otista (ou terceiro cessionário) que exerceu seu Direito de Preferência ou o
Investidor tiverem indicado tal proporção, se tal condição não se implementar e se o C otista (ou
terceiro cessionário) que exerceu seu Direito de Preferência ou o Investidor já tiverem efetuado
o pagamento do Preço de Emissão, referido valor será devolvido sem juros ou correção
monetária, sem reembolso de custos incorridos, e com dedução dos valores relativos aos
tributos incidentes, se existentes, e aos encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco)
Dias Úteis contados da data em que tenha sido verificado o não implemento da condição. Todos

os C otistas (ou terceiros cessionários) que exerceram o seu Direito de Preferência ou
Investidores que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os C otistas
(ou terceiros cessionários) que exerceram seu Direito de Preferência ou

Investidores que

tenham revogado a sua aceitação, na hipótese do artigo 31 da Instrução C VM 400 acima
prevista, terão direito à restituição integral dos valores dados em contrapartida às Novas C otas,
conforme o disposto nos subitens “(i)” e “(ii)” acima.
OS INVESTIDORES DEVERÃO LER A SEÇÃO “6. FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO,
EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO “RISCO DE O FUNDO NÃO CAPTAR A TOTALIDADE
DOS RECURSOS PREVISTOS NA EMISSÃO”, NA PÁGINA 85 DO PROSPECTO.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução C VM 400, o Fundo poderá, por meio da
Administradora e do Gestor, em comum acordo com o C oordenador Líder, optar por emitir um
lote adicional de Novas C otas, aumentando em até 20% (vinte por cento) a quantidade das
Novas C otas originalmente ofertadas, ou seja, em até 400.000 (quatrocentas mil) Novas C otas,
correspondente a R$40.000.000.00 (quarenta milhões de reais), que poderão ser emitidas pelo
Fundo até a data do Procedimento de Alocação, sem a necessidade de novo pedido de registro
da Oferta à C VM ou modificação dos termos da Terceira Emissão e da Oferta (“Novas C otas
Adicionais”).
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das Novas C otas
de emissão do Fundo é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme acima qualificada.
Todos os termos iniciados por letra maiúscula utilizados neste Pedido de Subscrição que não
estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no prospecto definitivo da
Oferta (sendo o Prospecto Definitivo da Oferta e seus eventuais aditamentos ou suplementos,
simplesmente denominado “Prospecto Definitivo”) ou no Regulamento.
O PROSPECTO DEFINITIVO CONTÉM INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES
A

ESTE

PEDIDO DE

SUBSCRIÇÃO E

SUA

LEITURA

POSSIBILITA UMA ANÁLISE

DETALHADA DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA E DOS RISCOS A ELA INERENTES.
LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A
OFERTA,

EM ESPECIAL AS

SEÇÕES

“FATORES

DE RISCO” NAS PÁGINAS

76 E

SEGUINTES DO PROSPECTO PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À SUBSCRIÇÃO E AQUISIÇÃO DE NOVAS COTAS QUE DEVEM SER
CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

INFORMAÇÕES DO INVESTIDOR NÃO INSTITUCIONAL

Nome C ompleto ou Denominação
Social
Nacionalidade
Data de nascimento
Sexo
Estado civil
Nome do cônjuge
Documento de identidade/Tipo de
documento/Órgão emissor
C PF ou C NPJ
E-mail
Fac-símile (código área e número)
Telefone (código área e número)
Endereço e C EP
Nome do(s) Representante(s)
Legal(is) (se houver)
Documento de identidade/Tipo de D
documento/Órgão emissor
C PF
E-Mail
Fac-símile (código área e número)
Telefone (código. área e número)
Endereço e C EP
O Investidor Não Institucional

☐ É Pessoa Vinculada (conforme definido abaixo); ou
☐ NÃO É Pessoa Vinculada.

VALOR DA RESERVA
1.

Valor da Reserva (R$):

2.
3.

Condição

da

Aceitação

Oferta:

da

☐

condiciono minha aceitação à colocação do Montante

Inicial da Oferta;
☐

condiciono minha aceitação à colocação do Montante

Mínimo da Oferta até o término da Oferta. C iente do
Montante Mínimo da Oferta e implementada esta condição,
desejo

adquirir

a

totalidade

das

Novas

C otas

correspondentes ao Valor da Reserva indicadas acima;
☐

condiciono minha aceitação à colocação do Montante

Mínimo da Oferta até o término da Oferta. C iente do
Montante Mínimo da Oferta e implementada esta condição,
desejo adquirir a quantidade equivalente à proporção entre
o número de Novas C otas efetivamente distribuídas até o
encerramento da Oferta e o Montante Inicial da Oferta; ou
☐

não condiciono minha aceitação à Oferta.

FORMA DE PAGAMENTO
4.

Forma de Pagamento:

☐

Transferência Eletrônica Disponível (TED);

☐

Documento de Ordem de C rédito (DOC );

☐

Débito em conta corrente

C onta C orrente nº
Agência nº
Banco
ou
☐

Débito em conta investimento

C onta Investimento nº
Agência nº
Banco

FORMA DE DEVOLUÇÃO
5.

Forma de Devolução:

C rédito em conta corrente
C onta C orrente nº
Agência nº
Banco

CLÁUSULAS CONTRATUAIS

1.

Nos termos deste Pedido de Subscrição, a respectiva Instituição Participante da Oferta

obriga-se a entregar ao Investidor Não Institucional, sujeito aos termos e condições deste
Pedido de Subscrição, as Novas C otas em quantidade a ser apurada nos termos deste Pedido de
Subscrição.

2.

O preço de subscrição e integralização das Novas C otas corresponderá a R$ 100,00 (cem

reais)1 por Nova C ota.

3.

Poderá ser aceita a participação de Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da

Instrução C VM 400 e do artigo 1º, inciso VI, e da Instrução da C VM nº 505, de 27 de setembro
de 2011, conforme alterada, (i) controladores e/ou administradores do Fundo, do Administrador,
do Gestor e/ou outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como seus respectivos cônjuges ou
companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º (segundo) grau; (ii)
administradores e/ou controladores das Instituições Participantes da Oferta; (iii) empregados,
operadores e demais prepostos das Instituições Participantes da Oferta, que desempenhem
atividades de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta; (iv) agentes
autônomos de investimento que prestem serviços às Instituições Participantes da Oferta; (v)
demais profissionais que mantenham, com as Instituições Participantes da Oferta, contrato de
prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermedia ção ou de suporte
operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas
Instituições Participantes da Oferta ou por pessoas a elas vinculadas, desde que diretamente
envolvidos na Oferta; (vii) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas
nos itens “ii” a “v” acima; e (viii) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas
pertença a Pessoas Vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros que não sejam
Pessoas Vinculadas, sendo certo que é vedada a subscrição de C otas por clubes de investimento,
nos termos dos artigos 26 e 27 da Instrução C VM 494 (“Pessoas Vinculadas”), sem qualquer
limitação em relação ao valor total da Oferta. C aso seja verificado excesso de demanda superior
em 1/3 (um terço) à quantidade de Novas C otas inicialmente ofertadas, será vedada a colocação
aos Investidores que sejam Pessoas Vinculadas , sendo suas intenções de investimento
automaticamente canceladas. A PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES QUE SEJAM PESSOAS
VINCULADAS

NA

SUBSCRIÇÃO

E

INTEGRALIZAÇÃO

DE

NOVAS

COTAS

PODERÁ

PROMOVER REDUÇÃO DA LIQUIDEZ DAS NOVAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO.
PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, CONSTANTE
NAS PÁGINAS 76 E SEGUINTES DO PROSPECTO, EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO
“6.30.

RISCO DE

PROSPECTO.

CONFLITO DE

INTERESSES”,

CONSTANTE

NA

PÁGINA 86 DO

4.

No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de, no mínimo, 70% (setenta por

cento) do Montante Inicial da Oferta (sem considerar as C otas do Lote Adicional) será destinado
prioritariamente à colocação pública para Investidores Não Institucionais que realizarem Pedido
de Subscrição, de acordo com as condições aqui previstas e o procedimento indicado na C láusula
5 abaixo, sendo certo que o C oordenador Líder, em comum acordo com a Administradora e o
Gestor, poderá aumentar a quantidade de Novas C otas inicialmente destinada à Oferta Não
Institucional até o Montante Inicial da Oferta, considerando as Novas C otas Adicionais que
vierem a ser emitidas.

5.

Os Investidores Não Institucionais deverão observar, além das condições previstas neste

Pedido de Subscrição e dos procedimentos e normas de liquidação da B3, o procedimento
abaixo:
procedimentos e normas de liquidação da B3, bem como o detalhamento abaixo:
(i)

durante o Período de Subscrição, cada um dos Investidores Não Institucionais

interessados em participar da Oferta deverá realizar a reserva de Novas C otas, mediante
o preenchimento do Pedido de Subscrição junto a uma Instituição Participante da Oferta;
(ii)

no Pedido de Subscrição, os Investidores Não Institucionais terão a faculdade, como

condição de eficácia de seu Pedido de Subscrição e aceitação da Oferta, de condicionar
sua adesão a que haja a distribuição, ao menos (a) do Montante Inicial da Oferta, sendo
que, se tal condição não se implementar e se o Investidor Não Institucional já tiver
efetuado o pagamento do Preço de Emissão, referido valor será devolvido sem juros ou
correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução dos valores
relativos aos tributos incidentes, se existentes, e aos encargos incidentes, se existentes,
no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que tenha sido verificado o não
implemento da condição; ou (b) do Montante Mínimo da Oferta, neste caso, o Investidor
Não Institucional deverá, no momento da aceitação, indicar se, implementando -se a
condição prevista, pretende receber (b.1) a totalidade das Novas C otas objeto do Pedido
de Subscrição ou (b.2) uma proporção entre a quantidade das Novas C otas efetivamente
distribuídas

e

a

quantidade

das

Novas

C otas

originalmente

objeto

da

Oferta,

presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor Não Institucional em
receber a totalidade das Novas C otas objeto do Pedido de Subscrição, sendo que, se o
Investidor Não Institucional tiver indicado tal proporção, se tal condição não se
implementar e se o investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Emissão,
referido valor será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos
incorridos e com dedução dos valores relativos aos tributos incidentes, se existentes, e
aos encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da
data em que tenha sido verificado o não implemento da condição;

(iii) a quantidade de Novas C otas adquiridas e o respectivo valor do investimento dos
Investidores Não Institucionais e a Data de Liquidação serão informados a cada
Investidor Não Institucional até às 10:00 horas do Dia Útil imediatamente anterior à
Data de Liquidação pela Instituição Participante da Oferta que houver recebido o
respectivo Pedido de Subscrição, por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico
fornecido no Pedido de Subscrição ou, na sua ausência, p or telefone, fac-símile ou
correspondência, devendo o pagamento ser feito de acordo com o item (iv) abaixo
limitado ao valor do Pedido de Subscrição e ressalvada a possibilidade de rateio
observado o C ritério de Rateio da Oferta Não Institucional (conforme definido abaixo).
(iv) os Investidores Não Institucionais deverão efetuar o pagamento do valor indicado
no item (iii) acima junto à Instituição Participante da Oferta com que tenham realizado o
respectivo Pedido de Subscrição, em recursos imediatamente d isponíveis, até as 11:00
horas da Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a ordem de investimento
será automaticamente desconsiderada;
(v) até as 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição
Participante da Oferta junto à qual o Pedido de Subscrição tenha sido realizado,
entregará a cada Investidor Não Institucional o recibo de Novas C otas correspondente à
relação entre o valor do investimento pretendido constante do Pedido de Subscrição, o
Preço de Emissão, ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento previstas
no item “5.8 Alteração das C ircunstâncias, Revogação, Modificação, Suspensão ou
C ancelamento da Oferta” na página 53 do Prospecto, e a possibilidade de rateio prevista
abaixo. C aso tal relação resulte em fração de Novas C otas, o valor do investimento será
limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de Novas C otas, desprezando se a referida fração; e
(vi) os Investidores Não Institucionais deverão realizar a integralização das Novas C otas
por eles subscritas mediante o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em
recursos imediatamente disponíveis, de acordo com o procedimento descrito acima. As
Instituições Participantes da Oferta somente atenderão aos Pedidos de Subscrição feitos
por Investidores Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo
respectivo Investidor Não Institucional.
Os Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de
Subscrição da Oferta Não Institucional, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena
de seu Pedido de Subscrição da Oferta Não Institucional ser cancelado pela respectiva Instituição
Participante da Oferta. C aso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à
quantidade de Novas C otas inicialmente ofertada (sem considerar as Novas C otas Adicionais),
não será permitida a colocação de Novas C otas junto a Investidores Não Institucionais que

sejam considerados Pessoas Vinculadas, nos termos do artigo 55 da Instrução C VM 400, sendo o
seu Pedido de Subscrição automaticamente cancelado.
Adicionalmente, os Investidores Não Institucionais e/ou as Instituições Participantes da Oferta,
na qual o respectivo Investidor Não Institucional realizou o seu Pedido de Subscrição, deverão,
conforme o caso, enviar o respectivo Termo de Adesão ao Regulamento até a data do término
do Procedimento de C oleta de Intenções, em via física ou mediante a oposição de senha pessoal
para a confirmação da aceitação das condições do documento, sob pena de c ancelamento do seu
respectivo Pedido de Subscrição.
Poderá haver desistência do Pedido de Subscrição, sem ônus para o subscritor, caso haja
divergência

relevante

entre

as

informações

constantes

do

Prospecto,

que

altere

substancialmente o risco assumido pe lo investidor ou a sua decisão de investimento.
C aso o total de Novas C otas da Emissão objeto dos Pedidos de Subscrição apresentados pelos
Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas,
seja inferior ao montante destinado à Oferta Não Institucional, conforme definido pelo
C oordenador Líder, todos os Pedidos de Subscrição não cancelados serão integralmente
atendidos, e as Novas C otas da Emissão remanescentes serão destinadas aos Investidores
Institucionais nos termos da Oferta Institucional. Entretanto, caso o total de Novas C otas da
Emissão correspondente aos Pedidos de Subscrição exceda o percentual prioritariamente
destinado à Oferta Não Institucional, será realizado rateio conforme pormenorizado a seguir: (i )
cada um dos Pedidos de Subscrição firmados pelos Investidores Não Institucionais serão
atendidos até o montante máximo de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo certo que
referido montante poderá ser reduzido exclusivamente caso não seja possível obs ervar o valor
acima indicado em virtude de excesso de demanda em relação às Novas C otas destinada à
Oferta Não Institucional; e (ii) uma vez atendido o critério descrito no subitem “i”, acima, será
efetuado o rateio proporcional apenas dos montantes que ex cedam o valor de R$1.000.000,00
(um milhão de reais) (ou valor reduzido, conforme disposto acima), objeto de Pedidos de
Subscrição firmados por Investidores Não Institucionais que tenham realizado as respectivas
reservas de Novas C otas em valores superiore s a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) (ou
valor reduzido, conforme disposto acima), observando -se o montante de Novas C otas da
Emissão indicado nos respectivos Pedidos de Subscrição e não alocado aos Investidores Não
Institucionais tratados no presente subitem, devendo ser desconsideradas as frações de Novas
C otas (“Critério de Rateio da Oferta Não Institucional”).
RECOMENDA-SE

AOS

INVESTIDORES

NÃO

INSTITUCIONAIS

INTERESSADOS

NA

REALIZAÇÃO DE PEDIDO DE SUBSCRIÇÃO QUE (I) LEIAM CUIDADOSAMENTE OS
TERMOS E CONDIÇÕES ESTIPULADOS NO PEDIDO DE SUBSCRIÇÃO, ESPECIALMENTE
NO QUE SE REFERE AOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À LIQUIDAÇÃO DA OFERTA E AS

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROSPECTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO “6. FATORES DE
RISCO” NA PÁGINA 76 DO PROSPECTO PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS A QUE O FUNDO
ESTÁ EXPOSTO, BEM COMO AQUELES RELACIONADOS À EMISSÃO, À OFERTA E ÀS
NOVAS COTAS, OS QUAIS DEVEM SER CONSIDERADOS PARA O INVESTIMENTO NAS
NOVAS COTAS, BEM COMO O REGULAMENTO; (II) VERIFIQUEM COM A INSTITUIÇÃO
PARTICIPANTE DA OFERTA DE SUA PREFERÊNCIA, ANTES DE REALIZAR O SEU PEDIDO
DE SUBSCRIÇÃO, SE ESSA, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO, EXIGIRÁ (A) A ABERTURA OU
ATUALIZAÇÃO DE CONTA E/OU CADASTRO; E/OU (B) A MANUTENÇÃO DE RECURSOS
EM CONTA CORRENTE NELA ABERTA E/OU MANTIDA, PARA FINS DE GARANTIA DO
PEDIDO DE SUBSCRIÇÃO; (III) VERIFIQUEM COM A INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA
OFERTA DE SUA PREFERÊNCIA, ANTES DE REALIZAR O SEU PEDIDO DE SUBSCRIÇÃO, A
POSSIBILIDADE

DE

DÉBITO

ANTECIPADO

DA

INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA; E
INSTITUIÇÃO

PARTICIPANTE

INFORMAÇÕES

MAIS
OU,

SE

OFERTA

DETALHADAS

INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE
SUBSCRIÇÃO

DA

FOR

DA
O

CASO,

DE

SUA
O

PARA

PARA

POR

PARTE

DA

(IV) ENTREM EM CONTATO COM A

SOBRE

OFERTA

SUBSCRIÇÃO

A

PREFERÊNCIA

PRAZO

PARA

OBTER

ESTABELECIDO

PELA

A REALIZAÇÃO DO PEDIDO DE
REALIZAÇÃO

DO

CADASTRO

NA

INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA, TENDO EM VISTA OS PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS ADOTADOS POR CADA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA.

6.

A subscrição ou a aquisição das Novas C otas será formalizada mediante assinatura de

boletim de subscrição (“Boletim de Subscrição”) acompanhada da assinatura do termo de
adesão ao Regulamento e ciência de riscos (“Termo de Adesão ao Regulamento”).

7.

O Investidor Não Institucional declara ter conhecimento dos termos e condições do

Boletim de Subscrição e nomeia, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a respectiva
Instituição Participante da Oferta como seu procurador, conferindo-lhe poderes para celebrar e
assinar o Boletim de Subscrição, devendo tal Instituição Participante da Oferta enviar cópia do
Boletim de Subscrição ao Investidor Não Institucional, no endereço indicado no campo
12 ou13.6 acima.

8.

O Investidor Não Institucional declara (i) que o investimento nas Novas C otas é

adequado ao seu perfil de risco; (ii) ter obtido exemplar do Regulamento, do Termo de Adesão
ao Regulamento e do Prospecto, contendo os termos e condições da Oferta , e ter conhecimento
de seu inteiro teor; (ii) ter conhecimento e ter observado a Aplicação Mínima Inicial; (iii) caso
tenha assinalado a opção "NÃO É Pessoa Vinculada" no campo 14 acima, realmente não ser
Pessoa Vinculada, nos termos da C láusula 3 acima.

9.

Este Pedido de Subscrição é irrevogável e irretratável, observados os termos e condições

aqui dispostos, exceto pelo disposto no item 5.

10.

Fica eleito o foro da C omarca do São Paulo, estado de São Paulo, para dirimir as

questões oriundas deste Pedido de Subscrição.
O Prospecto está disponível nos seguintes endereços e páginas na Internet:
Administradora:
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria/busca-porfundos/FII%20MOGNO%20REC EB%C 3%8DVEIS%20IMOBILI%C 3%81RIOS%20HIGH%20GRAD
E
(neste website, localizar o documento desejado).
Coordenador Líder:
http://www.genialinvestimentos.com.br (neste website, clicar em “ONDE INVESTIR” (no ícone
ao lado do logo da Genial, no canto superior esquerdo do website), depois clicar em “Ofertas
Públicas”, e, então, localizar o Prospecto do Fundo de Investimento Imobiliário Mogno
C ertificados de Recebíveis Imobiliários High Grade).
CVM:
http://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “C entrais de C onteúdo”, clicar em “C entral
de Sistemas da C VM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas Registradas ou
Dispensadas”, selecionar “2021” e clicar em “Entrar”, acessar em “R$” em “Quotas de Fundo
Imobiliário”, clicar em “FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO C ERTIFIC ADOS DE
REC EBÍVEIS IMOBILIÁRIOS HIGH GRADE”, e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”, “Anúncio
de Início”, “Anúncio de Encerramento” ou “C omunicado de Encerramento do Período de Exercício
do Direito de Preferência” ou em quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos
relacionados à Oferta).
B3:
http://www.b3.com.br (neste website e clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Solução
para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de Renda Variável”, depois clicar em “Oferta
em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e depois selecionar “Fundo de Investimento
Imobiliário Mogno C ertificados de Recebíveis Imobiliários High Grade” e, então, localizar o
“Prospecto Definitivo”, o “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento" ou “C omunicado de
Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferênc ia” ou a opção desejada).
LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM
ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO" CONSTANTE NAS PÁGINAS 76 E SEGUINTES
DO PROSPECTO DEFINITIVO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO

QUE

DEVEM

SER CONSIDERADOS

COM RELAÇÃO

AO FUNDO,

À

OFERTA

E

AO

INVESTIMENTO NAS NOVAS COTAS.
O REGISTRO DA

PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM,

GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO
SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO SOBRE AS NOVAS COTAS A SEREM
DISTRIBUÍDAS.
DECLARO, AINDA, PARA TODOS OS FINS (I) ESTAR DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE PEDIDO DE SUBSCRIÇÃO; E
(II) TER OBTIDO EXEMPLAR DO PROSPECTO DEFINITIVO E DO REGULAMENTO DO
FUNDO, E TER CONHECIMENTO DE SEU INTEIRO TEOR, CONTENDO OS TERMOS E
CONDIÇÕES DA OFERTA E AS SEÇÕES RELATIVAS AOS FATORES DE RISCO.

E, por assim estarem justas e contratadas, firmam as partes este Pedido de Subscrição, em
03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo
assinadas.
______________________________________________
LOC AL
______________________________________________
DATA
_____________________________________________
INVESTIDOR NÃO INSTITUC IONAL OU
REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS)

C ARIMBO E ASSINATURA DA INSTITUIÇ ÃO PARTIC IPANTE DA OFERTA:
______________________________________________
LOC AL

______________________________________________
DATA
_____________________________________________
INSTITUIÇ ÃO PARTIC IPANTE DA OFERTA
TESTEMUNHAS:

Nome:

Nome:

C PF:

C PF:

