PEDIDO DE RESERVA PARA INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS
GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO – FIAGRO-IMOBILIÁRIO
CNPJ nº 37.037.297/0001-70
administrado pela SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ sob o nº 62.285.390/0001-40
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 5º e 15º andares, Jardim Paulistano, CEP 01452-919
São Paulo, SP
Código ISIN: “BRGCRACTF005”
Código de Negociação na B3: “GCRA11”
Tipo ANBIMA: Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa Segmento ANBIMA: Títulos e Valores Mobiliários”

OFERTA NÃO INSTITUCIONAL

Nº
Pedido de reserva para Investidores Não Institucionais (conforme definido abaixo) (“Pedido de Reserva”) relativo à oferta pública
de distribuição primária de, inicialmente, 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) cotas (“Cotas”), ao preço de R$100,00 (cem
reais) por Cota (“Preço de Emissão”), todas nominativas e escriturais, em classe e série única, da 2ª (segunda) emissão do
Galapagos Recebíveis do Agronegócio – FIAGRO-Imobiliário (“Oferta”, “Emissão” e “Fundo”, respectivamente), 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, perfazendo a Oferta o montante total inicial de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta
milhões de reais) (“Montante Inicial da Oferta”), sem prejuízo da possiblidade de Distribuição Parcial e colocação de Cotas do
Lote Adicional.

CARACTERÍSTICAS DAS COTAS, DA EMISSÃO E DA OFERTA:

BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de títulos e

Coordenador Líder

valores mobiliários, com estabelecimento na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538081, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob
o nº 17.298.092/0001-30 (“Coordenador Líder”).
Coordenador
Pactual

ou

BTG

BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de
valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade por ações, com estabelecimento na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 10º a 15º
andares, Pátio Victor Malzoni, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nº
30.306.294/0002-26 (“Coordenador” ou “BTG Pactual” e, quando referido em conjunto com o

Coordenador Líder, os “Coordenadores”).
Participantes Especiais

As instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários,
autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”), convidadas a participar da Oferta, para auxiliarem na distribuição das Cotas
junto aos Investidores, as quais assinaram Carta Convite e outorgaram mandato à B3 para que
esta, em nome dos Participantes Especiais, celebrasse o Termo de Adesão ao Contrato de
Distribuição (“Participantes Especiais” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o
Coordenador, as “Instituições Participantes da Oferta”). Os Participantes Especiais estão
sujeitos às mesmas obrigações e responsabilidades dos Coordenadores, inclusive no que se refere
às disposições da legislação e regulamentação em vigor.

Administrador

SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 5º e 15º
andares, Jardim Paulistano, CEP 01452-919, inscrita no CNPJ sob o nº 62.285.390/0001-40,
devidamente autorizada pela CVM para a prestação dos serviços de administração de carteira de
títulos e valores mobiliários através do Ato Declaratório nº 1.498, expedido em 28 de agosto de
1990 (“Administrador”).

Gestor

GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 32.706.879/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 7° andar, conjunto 71, parte, Jardim Paulistano, CEP
01452-001, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de
carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 17.441, em 09 de
outubro de 2019 (“Gestor”).

Autorização e

O Fundo foi constituído nos termos do “Instrumento Particular de Constituição do Cobre 27

Constituição

Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios”, celebrado
pelo Administrador em 7 de novembro de 2019, sendo que a versão vigente do Regulamento foi
aprovada por meio do “Instrumento Particular de 3ª (Terceira) Alteração do Regulamento do
Galapagos Recebíveis do Agronegócio – FIAGRO-Imobiliário”, celebrado pelo Administrador em
3 de novembro de 2021 (“Regulamento”).
A Emissão, a Oferta, o Preço de Emissão, dentre outros, foram aprovados por meio da Assembleia
Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo realizada em 4 de outubro de 2021 (“Assembleia Geral
de Cotistas da Segunda Emissão”). Adicionalmente, outros termos e condições da Oferta foram
fixados conforme Ato do Administrador datado de 9 de novembro de 2021, cujo conteúdo foi
retificado nos termos do Ato do Administrador realizado em 11 de novembro de 2021, emitido
conforme autorização expressa da Assembleia Geral de Cotistas da Segunda Emissão (“Ato do
Administrador de Fixação das Condições da Oferta”).
O Fundo é regido pelo Regulamento, pela Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada
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e até que futura regulamentação da CVM sobre os fundos de investimento nas cadeias produtivas
do agronegócio seja editada, o Fundo deverá observar provisoriamente a Instrução CVM 472, nos
termos da Resolução CVM nº 39, de 13 de julho de 2021, conforme em vigor.

Montante Inicial da

O montante inicial da Oferta, de até R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais),

Oferta

correspondente a, inicialmente, 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) Cotas, sem considerar as
Cotas do Lote Adicional (“Montante Inicial da Oferta”).

Montante Mínimo da

O volume mínimo da Oferta será de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais),

Oferta

correspondente a 250.000 (duzentas e cinquenta mil) Cotas (“Montante Mínimo da Oferta”).

Preço de Emissão

No contexto da Oferta, o Preço de Emissão é de R$100,00 (cem reais).

Lote Adicional

São as Cotas adicionais que representam até 20% (vinte por cento) da totalidade das Cotas da
Oferta, ou seja, até R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), correspondente a 300.000 (trezentas
mil) Cotas, quantidade esta que poderá ser acrescida ao montante inicialmente ofertado, nos
mesmos termos e condições das Cotas inicialmente ofertadas, a critério do Fundo, por meio do
Administrador e do Gestor, em comum acordo com os 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 (“Cotas Adicionais” e
“Lote Adicional”, respectivamente).

Aplicação Máxima por

O valor máximo a ser subscrito por cada Investidor Não Institucional no contexto da Oferta, que

Investidor Não

será de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), que equivale à quantidade máxima de 10.000 (dez

Institucional

mil) Cotas (“Aplicação Máxima por Investidor Não Institucional”).

Aplicação Mínima Inicial

O valor mínimo a ser subscrito por cada Investidor no contexto da Oferta, que será de 1 (uma)
Cota, totalizando a importância de R$100,00 (cem reais) por Investidor, já considerado o custo de
distribuição primária que será arcado pelo Fundo (“Aplicação Mínima Inicial”).

Distribuição Parcial

Será admitida, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, a Distribuição Parcial das
Cotas, observado o Montante Mínimo da Oferta.
As Cotas que não forem efetivamente subscritas e integralizadas durante o Período de Distribuição
deverão ser canceladas.
Em razão da possibilidade de Distribuição Parcial das Cotas e nos termos dos artigos 30 e 31 da
Instrução CVM 400, os Investidores poderão, no ato da aceitação à Oferta, condicionar sua adesão
à Oferta a que haja distribuição (i) do Montante Inicial da Oferta; ou (ii) de uma proporção ou
quantidade mínima de Cotas, a serem definidas a exclusivo critério do próprio Investidor, mas que
não poderá ser inferior ao Montante Mínimo da Oferta.
No caso do item (ii) acima, o Investidor deverá indicar se pretende receber (1) a totalidade das
Cotas subscritas; ou (2) uma quantidade equivalente à proporção entre o número de Cotas
efetivamente distribuídas e o número de Cotas originalmente ofertadas, presumindo-se, na falta de
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manifestação, o interesse do Investidor em receber a totalidade das Cotas objeto da ordem de
investimento ou do Pedido de Reserva, conforme o caso.
No caso de não colocação do Montante Inicial da Oferta e existência de subscrição condicionada,
nos termos do Prospecto Preliminar e do presente Pedido de Reserva, e desde que já tenha ocorrido
a integralização de Cotas por parte dos Investidores, os valores já depositados serão devolvidos aos
Investidores, de acordo com os Critérios de Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias
Úteis contados da comunicação do cancelamento das Cotas condicionadas. Na hipótese de
restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de quitação relativo
aos valores restituídos.
Caso não seja atingido o Montante Mínimo da Oferta, a Oferta será cancelada. Caso já tenha
ocorrido a integralização de Cotas e a Oferta seja cancelada, os valores depositados serão
devolvidos aos Investidores, de acordo com os Critérios de Restituição de Valores, no prazo de até
5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta. Na hipótese de
restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de quitação relativo
aos valores restituídos (“Distribuição Parcial”).
OS INVESTIDORES DEVERÃO LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO
PROSPECTO,

EM

ESPECIAL

O

FATOR

DE

RISCO

“RISCO

DE

NÃO

CONCRETIZAÇÃO DA OFERTA” NA PÁGINA 86 DO PROSPECTO.
Negociação e Custódia

As Cotas serão registradas para distribuição e liquidação (i) no mercado primário por meio do

das Cotas na B3

DDA; e (ii) para negociação, no mercado secundário, exclusivamente no mercado de bolsa
administrado pela B3, ambos administrados e operacionalizados pela B3, ambiente no qual as
Cotas serão liquidadas e custodiadas.
Durante a colocação das Cotas, o Investidor que subscrever a Cota receberá, quando realizada a
respectiva liquidação, recibo de Cota que, até a divulgação do Anúncio de Encerramento e da
obtenção de autorização da B3, não será negociável e não receberá rendimentos provenientes do
Fundo. Tal recibo é correspondente à quantidade de Cotas por ele adquirida, e se converterá em tal
Cota depois de divulgado o Anúncio de Encerramento e de obtida a autorização da B3, quando as
Cotas passarão a ser livremente negociadas na B3.
O Escriturador será responsável pela custódia das Cotas que não estiverem depositadas na B3.

Regime de Distribuição

As Cotas objeto da Oferta serão distribuídas pelas Instituições Participantes da Oferta, sob a

das Cotas

liderança do Coordenador Líder e a participação das demais Instituições Participantes da Oferta,
sob o regime de melhores esforços de colocação.

Destinação dos Recursos

Observada a política de investimentos do Fundo prevista no Regulamento, os recursos líquidos da
Oferta, inclusive os recursos provenientes da eventual emissão de Cotas Adicionais serão
destinados à aplicação pelo Fundo nos Ativos-Alvo e em Outros Ativos, a serem selecionados pelo
Gestor de forma ativa e discricionária, na medida em que surgirem oportunidades de
investimento, sem prejuízo do disposto nos parágrafos 5º e 6º do artigo 45 da Instrução CVM 472 a

4

respeito da obrigatoriedade de observância dos limites por emissor e por ativo financeiro previstos
nos artigos 102 e 103 da Instrução CVM 555. Assim, observados os requisitos e limites previstos
na política de investimentos do Fundo e na regulamentação aplicável, o Gestor, na data de
elaboração do Prospecto, está em processo de seleção, análise e negociação (pipeline), conforme o
caso, para a potencial aquisição de Ativos alvo da Oferta.
OS INVESTIDORES DEVEM CONSIDERAR QUE É POSSÍVEL QUE OS POTENCIAIS
ATIVOS-ALVO LISTADOS NO PROSPECTO E NO ESTUDO DE VIABILIDADE NÃO
VENHAM A SER ADQUIRIDOS PELO FUNDO POR DIVERSOS MOTIVOS, SENDO
CERTO QUE NÃO HÁ, NA PRESENTE DATA, QUALQUER PROPOSTA VINCULANTE
PARA AQUISIÇÃO DE REFERIDOS ATIVOS. ASSIM, OS RECURSOS A SEREM
CAPTADOS NO ÂMBITO DA OFERTA AINDA NÃO POSSUEM DESTINAÇÃO
GARANTIDA.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR A SEÇÃO “TERMOS E CONDIÇÕES DA
OFERTA – DESTINAÇÃO DOS RECURSOS”, NA PÁGINA 37 DO PROSPECTO.
Público-Alvo da Oferta

A Oferta é destinada a (i) pessoas físicas ou jurídicas que formalizem pedido de reserva durante o
Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas junto a uma única Instituição
Participante da Oferta (“Pedido de Reserva”), sendo certo que no caso de Pedidos de Reserva
disponibilizados por mais de uma Instituição Participante da Oferta, apenas serão considerados os
Pedidos de Reserva da Instituição Participante da Oferta que primeiro os disponibilizar perante a
B3 e os demais serão cancelados, observados a Aplicação Mínima Aplicação Máxima por
Investidor Não (“Investidores Não Institucionais”); e (ii) investidores qualificados, conforme
definidos no artigo 12 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme em vigor, que
não sejam Pessoas Vinculadas (conforme abaixo definido) e que sejam fundos de investimentos,
entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos
e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras, entidades abertas e fechadas de
previdência complementar e de capitalização, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil,
assim como investidores não residentes ou pessoas físicas ou jurídicas que formalizem suas ordens
de investimento em valor igual ou superior a R$1.000.100,00 (um milhão e cem reais), que
equivale a, pelo menos, 10.001 (dez mil e uma) Cotas, por meio de ordem de investimento
direcionada às Instituições Participantes da Oferta, e que aceitem os riscos inerentes a tal
investimento (“Investidores Institucionais” e, em conjunto com os Investidores Não
Institucionais, “Investidores”).

No âmbito da Oferta não será admitida a subscrição de Cotas por clubes de investimento
constituídos nos termos da Resolução CVM nº 11, de 18 de novembro de 2020, conforme em
vigor.

Adicionalmente, não serão realizados esforços de colocação e distribuição das Cotas em qualquer
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outro país que não o Brasil.

Será garantido aos Investidores o tratamento justo 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.
Para maiores informações sobre o Público-Alvo da Oferta, vide Seção “Termos e Condições da
Oferta – Características da Oferta – Público-Alvo da Oferta” na página 36 do Prospecto.

Pessoas Vinculadas

Para os fins da Oferta, serão consideradas pessoas vinculadas os Investidores Não Institucionais
que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 2º, inciso XII, da Resolução
CVM nº 35, de 26 de maio de 2021, conforme em vigor: (i) administradores, funcionários,
operadores e demais prepostos do Coordenador Líder, do Coordenador e dos Participantes
Especiais que desempenhem atividades de intermediação ou de suporte operacional; (ii) agentes
autônomos que prestem serviços ao Coordenador Líder, ao Coordenador e/ou aos Participantes
Especiais; (iii) demais profissionais que mantenham, com o Coordenador Líder, o Coordenador
e/ou Participantes Especiais, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade
de intermediação ou de suporte operacional; (iv) pessoas naturais que sejam, direta ou
indiretamente, controladoras ou participem do controle societário do Coordenador Líder, do
Coordenador e/ou dos Participantes Especiais; (v) sociedades controladas, direta ou indiretamente,
pelo Coordenador Líder, pelo Coordenador e/ou pelos Participantes Especiais; (vi) cônjuge ou
companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nas alíneas “i” a “iv”; e (vii) clubes e
fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a Pessoas Vinculadas, salvo se geridos
discricionariamente por terceiros não vinculados. (“Pessoas Vinculadas”).

A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO
DAS COTAS PODE AFETAR NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DAS COTAS NO
MERCADO SECUNDÁRIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES A RESPEITO DA
PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO “FATORES
DE RISCO” EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO “PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS
VINCULADAS NA OFERTA” NA PÁGINA 87 DO PROSPECTO.
Oferta Não Institucional

Durante o Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, os Investidores
Não Institucionais, que sejam ou não considerados Pessoas Vinculadas, interessados em
subscrever as Cotas objeto da Oferta deverão preencher um ou mais Pedido(s) de Reserva,
diretamente ou pelas Instituições Participantes da Oferta, na qualidade de procuradoras nomeadas
pelos Investidores Não Institucionais, indicando, dentre outras informações, a quantidade de
Cotas que pretendem subscrever (observadas a Aplicação Mínima Inicial e a Aplicação Máxima
por Investidor Não Institucional), e apresentá-lo(s) a uma única Instituição Participante da Oferta.
Os Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, no(s) seu(s) respectivo(s)
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Pedido(s) de Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu(s) Pedido(s)
de Reserva ser(em) cancelado(s) pela respectiva Instituição Participante da Oferta.
Não haverá montante mínimo de Cotas destinadas prioritariamente à Oferta Não Institucional,
sendo certo que os Coordenadores, em comum acordo com o Administrador e o Gestor, poderão
determinar a quantidade de Cotas inicialmente destinada à Oferta Não Institucional até o
Montante Inicial da Oferta, considerando as Cotas do Lote Adicional que vierem a ser emitidas.
Para outras informações sobre a Oferta Não Institucional, consulte a Seção “Termos e Condições
da Oferta - Oferta Não Institucional” na página 41 e seguintes do Prospecto Preliminar.
Critério de Colocação da

Caso o total de Cotas objeto dos Pedidos de Reserva apresentados pelos Investidores Não

Oferta Não Institucional

Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, seja inferior ao
montante destinado à Oferta Não Institucional, conforme definido pelos Coordenadores, 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 a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados pelos Investidores Não Institucionais seja
superior à quantidade de Cotas destinadas à Oferta Não Institucional (adicionadas às Cotas do
Lote Adicional, conforme o caso), as Cotas destinadas à Oferta Não Institucional serão rateadas
entre os Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas
Vinculadas, conforme o caso, proporcionalmente ao montante de Cotas indicado nos respectivos
Pedidos de Reserva e não alocado aos Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles que
sejam considerados Pessoas Vinculadas, não sendo consideradas frações de Cotas. A quantidade
de Cotas a serem subscritas por cada Investidor Não Institucional deverá representar sempre um
número inteiro, não sendo permitida a subscrição de Cotas representadas por números
fracionários. Eventuais arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o
número inteiro (arredondamento para baixo). Caso seja aplicado o rateio indicado acima, o
Pedido de Reserva poderá ser atendido em montante inferior ao indicado por cada Investidor Não
Institucional, sendo que não há nenhuma garantia de que os Investidores Não Institucionais
venham a adquirir a quantidade de Cotas desejada. Os Coordenadores, em comum acordo com o
Administrador e o Gestor, poderão manter a quantidade de Cotas inicialmente destinada à Oferta
Não Institucional ou aumentar tal quantidade a um patamar compatível com os objetivos da
Oferta, de forma a atender, total ou parcialmente, os referidos Pedidos de Reserva. Nos termos do
artigo 55 da Instrução CVM 400, no caso de distribuição com excesso de demanda superior a 1/3
(um terço) da quantidade de Cotas ofertadas (sem considerar as eventuais Cotas do Lote
Adicional), os Pedidos de Reserva de Pessoas Vinculadas que tenham sido apresentados fora do
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados.

Na Oferta Não Institucional não serão consideradas na alocação, em nenhuma hipótese,
relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica do
Coordenador Líder e do Fundo.
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Para fins do recebimento dos Pedidos de Reserva dos Investidores Institucionais que não sejam

Período de Reserva

Pessoas Vinculadas, o período compreendido entre os dias 19 de novembro de 2021 (inclusive) e
17 de dezembro de 2021 (inclusive), conforme indicado na Seção “Termos e Condições da Oferta
– Cronograma Indicativo da Oferta”, na página 50 do Prospecto.

Período de Reserva para

Para fins do recebimento dos Pedidos de Reserva dos Investidores Institucionais que sejam Pessoas

Pessoas Vinculadas

Vinculadas, o período compreendido entre os dias 19 de novembro de 2021 (inclusive) e 9 de
dezembro de 2021 (inclusive), conforme indicado na Seção “Termos e Condições da Oferta –
Cronograma Indicativo da Oferta”, na página 50 do Prospecto.

Procedimento

de

Haverá Procedimento de Alocação no âmbito da Oferta, a ser conduzido pelos Coordenadores e
pelas demais Instituições Participantes da Oferta, nos termos do artigo 44 da Instrução CVM 400,

Alocação

para a verificação, junto aos Investidores da Oferta, inclusive Pessoas Vinculadas, da demanda
pelas Cotas, considerando os Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais e o
recebimento de ordens de investimento dos Investidores Institucionais, observadas a Aplicação
Mínima Inicial e a Aplicação Máxima por Investidor Não Institucional, para verificar se o
Montante Mínimo da Oferta foi atingido e, em caso de excesso de demanda, se haverá emissão, e
em qual quantidade, das Cotas do Lote Adicional.
Uma vez que estão presentes os termos e condições constantes da alínea “c” do inciso I da
Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005, os Investidores Não Institucionais 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 (sem
considerar as eventuais Cotas do Lote Adicional), os Pedidos de Reserva de Pessoas Vinculadas
que tenham sido apresentados fora do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas serão
automaticamente cancelados.
A

PARTICIPAÇÃO

DE

PESSOAS

VINCULADAS

NA

SUBSCRIÇÃO

E

INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS PODE AFETAR NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ
DAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES A
RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A
SEÇÃO

“FATORES

DE

RISCO”

EM

ESPECIAL

O

FATOR

DE

RISCO

“PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA”, NA PÁGINA 87 DO
PROSPECTO.
Alteração

das

fato existentes quando da apresentação do pedido de registro de distribuição, ou que o

Circunstâncias,
ou

fundamentem, acarretando aumento relevante dos riscos assumidos pelo Fundo e inerentes à

Suspensão

Oferta, a CVM poderá acolher pleito de modificação ou revogação da Oferta que seja formulado

Revogação
Modificação,
ou

Havendo, a juízo da CVM, alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de

Cancelamento

da

pelo Coordenador Líder. Adicionalmente, é sempre permitida a modificação da Oferta para
melhorá-la em favor dos investidores ou para renúncia de condição da Oferta estabelecida
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Oferta

previamente, conforme disposto no artigo 25, §3º, da Instrução CVM 400. Caso o pleito de
modificação das condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta
poderá ser prorrogado em até 90 (noventa) dias. Se a Oferta for revogada, os atos de aceitação
anteriores ou posteriores à revogação serão considerados ineficazes, conforme o detalhado
abaixo. A modificação ou revogação da Oferta deverá ser divulgada imediatamente através de
meios ao menos iguais aos utilizados para a divulgação da Oferta e as Instituições Participantes
da Oferta deverão se acautelar e se certificar, no momento do recebimento das aceitações da
Oferta, de que o manifestante está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem
conhecimento das novas condições, de acordo com o artigo 27 da Instrução CVM 400.
Os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão confirmar, até às 16:00 horas do 5º
(quinto) Dia Útil subsequente à data de recebimento de comunicação que lhes for encaminhada
diretamente pelas Instituições Participantes da Oferta por correio eletrônico, correspondência
física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da
modificação da Oferta, o interesse em manter a declaração de aceitação, presumida sua
manutenção em caso de silêncio.
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (i) poderá suspender ou cancelar, a
qualquer tempo, uma oferta que: (a) esteja se processando em condições diversas das constantes
da Instrução CVM 400 ou do registro; ou (b) tenha sido havida por ilegal, contrária à
regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que depois de obtido o respectivo registro; e (ii)
deverá suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento
sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o
qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os
vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e
cancelar o respectivo registro.
Caso (i) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400 ou (ii) a
Oferta seja revogada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400, todos os atos de
aceitação serão cancelados e a Instituição Participante da Oferta com a qual o Investidor enviou a
sua ordem de investimento ou celebrou o seu Pedido de Reserva comunicará ao investidor o
cancelamento da Oferta. Nesses casos, os valores até então integralizados pelos Investidores
serão devolvidos, de acordo com os Critérios de Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco)
Dias Úteis contados da data da comunicação do cancelamento, ou da revogação da Oferta.
Em qualquer hipótese, a revogação da Oferta torna ineficaz a Oferta e os atos de aceitação
anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos Investidores que aceitaram a
Oferta os valores depositados, de acordo com os Critérios de Restituição de Valores, no prazo de
até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta, conforme disposto
no artigo 26 da Instrução CVM 400.
Quaisquer comunicações relacionadas à revogação da aceitação da Oferta pelo Investidor devem
ser enviadas por escrito ao endereço eletrônico da respectiva Instituição Participante da Oferta ou,
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na sua ausência, por telefone ou correspondência endereçada à respectiva Instituição Participante
da Oferta.
Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de
quitação relativo aos valores restituídos.
Caso seja verificada divergência entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e do
Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo investidor ou a sua
decisão de investimento, cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar diretamente os
Investidores que já tiverem aderido à Oferta sobre a modificação efetuada, de modo que o
Investidor poderá revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão à
respectiva Instituição Participante da Oferta até às 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil
subsequente à data em que foi comunicada a modificação, presumindo-se, na falta da
manifestação, o interesse do Investidor em não revogar sua aceitação. Se o Investidor revogar sua
aceitação, os valores até então integralizados pelo Investidor serão devolvidos, de acordo com os
Critérios de Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da
respectiva revogação.
Critérios de Restituição

Quaisquer valores restituídos aos Investidores nos termos do Prospecto serão acrescidos dos

de Valores

rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo e dos rendimentos pagos pelo Fundo,
calculados pro rata temporis, a partir da Data de Liquidação, com dedução, se for o caso, dos
valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero.
de

Não será (i) constituído fundo de sustentação de liquidez ou (ii) firmado contrato de garantia de

Estabilização de Preços e

liquidez para as Cotas. Não será firmado contrato de estabilização de preço das Cotas no âmbito

Garantias de Liquidez

da Oferta.

Fatores de Risco

LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A

Contrato

OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” CONSTANTE NAS
PÁGINAS 69 A 88 DO PROSPECTO PRELIMINAR PARA UMA DESCRIÇÃO DE
CERTOS

FATORES

DE

RISCO

RELACIONADOS

À

SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS
NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Informações adicionais

Quaisquer informações ou esclarecimentos sobre o Fundo e/ou sobre a Oferta poderão ser obtidos
junto a Administrador, ao Gestor, aos Coordenadores, à B3 e/ou à CVM, cujos endereços e
telefones para contato encontram-se indicados na Seção “Termos e Condições da Oferta – Outras
informações”, na página 52 do Prospecto Preliminar.

Para mais informações sobre a Oferta, favor acessar o “Prospecto Preliminar da Distribuição Pública Primária Segunda Emissão de
Cotas Galapagos Recebíveis do Agronegócio FIAGRO-Imobiliário” (“Prospecto Preliminar”, sendo que a definição de Prospecto
Preliminar engloba todos os seus anexos).
O pedido de registro da presente Oferta foi requerido perante a CVM, nos termos da Instrução CVM 400, em 4 de outubro de 2021.
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A presente Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM.
O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU
ADMINISTRADOR, DE SEU GESTOR, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, DOS ATIVOS QUE
CONSTITUÍREM SEU OBJETO OU, AINDA, DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.
A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE BUSQUEM RETORNO DE CURTO PRAZO E/OU
NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS.
QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTARÁ E NEM
DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO HIPÓTESE,
COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS
INVESTIDORES.
O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DOS COORDENADORES, DO GESTOR OU DE
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA,
ESPECIALMENTE A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO.
Exceto quando definido diferentemente neste Pedido de Reserva, os termos iniciados em letra maiúscula têm o significado a eles
atribuído no Prospecto Preliminar ou no Aviso ao Mercado.
QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR
1. Nome Completo/Razão Social

2. CPF/CNPJ

3. Nome do representante legal (se houver)

4. Documento de Identidade

5. Órgão Emissor

6. CPF

7. Nº Banco

8. Nº Agência

9. Nº Conta corrente

QUANTIDADE DE COTAS OBJETO DA RESERVA(*)
(*)

Os Pedidos de Reserva serão recebidos pela B3 por ordem cronológica de envio e novos pedidos de reserva somente serão aceitos se a somatória dos novos pedidos e aqueles já realizados não

ultrapassarem a quantidade, individual ou agregada, de 10.000 (dez mil) Cotas (um milhão de reais).Caso este limite máximo seja ultrapassado o novo Pedido de Reserva será totalmente cancelado.

10. Quantidade de Cotas

11. Valor a Pagar (R$)

DISTRIBUIÇÃO PARCIAL
(
) Condiciono minha aceitação à colocação, igual ou maior, de 250.000 (duzentas e cinquenta mil) Cotas, equivalentes a
R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), mesmo que o valor final seja inferior ao Montante Inicial da Oferta da Oferta.
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Na hipótese de implemento dessa condição, desejo adquirir:
(

) a totalidade das Cotas discriminadas no quadro “Quantidade de Cotas” acima.

(

) a quantidade equivalente à proporção entre o número de Cotas efetivamente distribuídas até o encerramento da Oferta e o

Montante Inicial da Oferta.
(

) Condiciono minha aceitação à colocação, até o final do Período de Distribuição da Oferta, do Montante Inicial da Oferta,

equivalente a R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais).
Para o subscritor que não fez a indicação acima mencionada, deixando de optar por um dos três itens acima, presumir-se-á o interesse
do subscritor em receber a totalidade das Cotas por ele indicadas nos termos do presente Pedido de Reserva.
DISTRIBUIÇÃO PARCIAL
FORMAS DE PAGAMENTO
12. Não há necessidade de depósito do valor do investimento no ato da reserva
13. [

] Débito em conta corrente

14. [

] TED em conta corrente
DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA PESSOAS VINCULADAS À OFERTA

15. O Subscritor declara que:
(

) é Pessoa Vinculada e está ciente de que, caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) a quantidade de

Cotas inicialmente ofertada (sem considerar as eventuais Cotas do Lote Adicional), nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, o
seu Pedido de Reserva, caso apresentado fora do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, será cancelado; ou
(

) não é Pessoa Vinculada.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS

1.

O valor mínimo a ser subscrito por Investidor Não Institucional no contexto da Oferta será de 1 (uma) Cota, totalizando a

importância de R$100,00 (cem reais) por Investidor Não Institucional.

2.

Nos termos do presente Pedido de Reserva, o Fundo, devidamente representado pela Instituição Participante da Oferta

identificada no campo 30 abaixo e autorizada pelos Coordenadores, obriga-se a entregar ao Subscritor, sujeito aos termos e condições
deste Pedido de Reserva, Cotas em quantidade e valor a serem apurados nos termos deste Pedido de Reserva, limitado ao montante
indicado no campo 11 acima.
3.

As Cotas conferirão a seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos demais Cotistas, nos termos

previstos no Regulamento, na Lei nº 8.668/93 e na Instrução CVM 472, conforme vigentes nesta data.

4.

Ao Subscritor considerado Pessoa Vinculada e que declarar sua condição de pessoa vinculada no campo 15 acima, é permitida a

realização deste Pedido de Reserva no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas. Caso seja verificado excesso de demanda
superior em 1/3 (um terço) a quantidade de Cotas inicialmente ofertada (sem considerar as eventuais Cotas do Lote Adicional), nos
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termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, o Pedido de Reserva que tenha sido apresentado fora do Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas será automaticamente cancelado.

5.

Não haverá montante mínimo de Cotas destinadas prioritariamente à Oferta Não Institucional, sendo certo que os

Coordenadores, em comum acordo com o Administrador e o Gestor, poderão determinar a quantidade de Cotas inicialmente
destinada à Oferta Não Institucional até o Montante Inicial da Oferta, considerando as Cotas do Lote Adicional que vierem a ser
emitidas.
6.

Durante o Período de Reserva e durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, ou seja, nos períodos compreendidos

entre 19 de novembro de 2021 e 17 de dezembro de 2021 e 19 de novembro de 2021 e 9 de dezembro de 2021, respectivamente, cada
um dos Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta, inclusive Pessoas Vinculadas, conforme o caso, deverão
realizar a reserva de Cotas, mediante o preenchimento de Pedidos de Reserva junto a uma única Instituição Participante da Oferta,
sendo certo que (i) no caso de Pedidos de Reserva disponibilizados por mais de uma Instituição Participante da Oferta, apenas serão
considerados os Pedidos de Reserva da Instituição Participante que primeiro os disponibilizar perante a B3 e os demais serão
cancelados; e (ii) os Pedidos de Reserva realizados em uma única Instituição Participante da Oferta serão recebidos pela B3 por
ordem cronológica de envio e novos Pedidos de Reserva somente serão aceitos se a somatória dos novos Pedidos de Reserva e aqueles
já realizados não ultrapassarem a Aplicação Máxima por Investidor Não Institucional. Caso este limite máximo seja ultrapassado, o
novo Pedido de Reserva será totalmente cancelado. Deverão ser observadas pelos Investidores Não Institucionais a Aplicação Mínima
Inicial e a Aplicação Máxima por Investidor Não Institucional.

7.

As Pessoas Vinculadas que realizarem seu Pedido de Reserva fora do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas estarão

sujeitas ao disposto ao disposto no artigo 55 da Instrução CVM 400, de forma que caso seja verificado excesso de demanda superior
em 1/3 (um terço) à quantidade de Cotas inicialmente ofertada (sem considerar as eventuais Cotas do Lote Adicional), não será
permitida a colocação, pelas Instituições Participantes da Oferta, de Cotas junto a Investidores que sejam considerados Pessoas
Vinculadas e que tenham realizado seu Pedido de Reserva fora do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas, sendo as respectivas
intenções de investimentos automaticamente canceladas.

8.

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 a Aplicação Mínima Inicial, a Aplicação Máxima por Investidor Não Institucional,
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(s)
seu(s) respectivo(s) Pedido(s) de Reserva a sua condição ou não de Pessoa Vinculada. Dessa forma, serão aceitos os Pedidos de
Reserva firmados por Pessoas Vinculadas, sem qualquer limitação, observado, no entanto, que no caso de distribuição com
excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas inicialmente ofertada (sem considerar as eventuais Cotas
do Lote Adicional) no âmbito da Oferta, será vedada a colocação de Cotas para as Pessoas Vinculadas, com exceção àqueles
Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas que tenham realizado Pedidos de Reserva durante o Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas, respeitada a Aplicação Máxima por Investidor Não Institucional. A PARTICIPAÇÃO DE
PESSOAS

VINCULADAS

NA

SUBSCRIÇÃO

E

INTEGRALIZAÇÃO

DAS

COTAS

PODE

AFETAR
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NEGATIVAMENTE A

LIQUIDEZ DAS

COTAS

NO

MERCADO

SECUNDÁRIO.

PARA MAIORES

INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO “PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS
NA OFERTA”, NA PÁGINA 87 DO PROSPECTO PRELIMINAR;

(ii)

cada Investidor Não Institucional, incluindo os Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, poderá, no
Pedido de Reserva, condicionar sua adesão à Oferta à distribuição (a) do Montante Inicial da Oferta; ou (b) de uma
proporção ou quantidade mínima de Cotas, a serem definidas a exclusivo critério do próprio Investidor, mas que não poderá
ser inferior ao Montante Mínimo da Oferta, observado que, nesse caso, os Investidores poderão ter seu Pedido de Reserva
atendido em montante inferior à Aplicação Mínima Inicial. Para o Investidor que deixar de optar entre os itens “(a)” ou
“(b)” acima, presumir-se-á o seu interesse em optar pela hipótese prevista no item “(a)” acima;

(iii)

a quantidade de Cotas adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores Não Institucionais serão informados a
cada Investidor até o Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação pela Instituição Participante da Oferta que houver
recebido o(s) respectivo(s) Pedido(s) de Reserva do respectivo Investidor Não Institucional, 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 do(s) Pedido(s) de Reserva, e ressalvada a possibilidade de rateio
proporcional previsto na Seção “Critério de Colocação da Oferta Não Institucional”, na página 43 do Prospecto Preliminar;

(iv)

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 NãoInstitucional; e

(v)

os Investidores Não Institucionais deverão efetuar o pagamento do valor indicado na alínea (iii) acima, à vista e em moeda corrente
nacional, junto à Instituição Participante da Oferta com que tenham realizado o(s) seu(s) respectivo(s) Pedido(s) de Reserva, em
recursos imediatamente disponíveis, até às 16:00 horas da Data de Liquidação; e até as 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3,
em nome de cada Instituição Participante da Oferta junto à qual o(s) Pedido(s) de Reserva tenha(m) sido realizado(s), entregará a
cada Investidor Não Institucional o recibo de cota correspondente à quantidade de Cotas por ele adquirida, ressalvadas as
possibilidades de desistência e cancelamento previstas na Seção “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação,
Suspensão ou Cancelamento da Oferta”, na página 46 do Prospecto Preliminar e a possibilidade de rateio prevista na Seção
“Critério de Colocação da Oferta Não Institucional”, na página 43 do Prospecto Preliminar. Caso tal relação resulte em fração de
Cotas, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de Cotas, desprezando-se a
referida fração.

9.

Os Pedidos de Reserva serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto pelo disposto nos incisos (i), (ii) e (v) acima, e na Seção

“Termos e Condições da Oferta –Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação, Suspensão e Cancelamento da Oferta”,
na página 46 do Prospecto Preliminar.

10. 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 destinado à Oferta Não Institucional, conforme definido pelos
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Coordenadores, todos os Pedidos de Reserva não cancelados serão integralmente atendidos, e as Cotas remanescentes serão
destinadas aos Investidores Institucionais nos termos da Oferta Institucional.

11. Entretanto, caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados pelos Investidores Não Institucionais seja superior à quantid ade
de Cotas destinadas à Oferta Não Institucional (adicionadas às Cotas do Lote Adicional, conforme o caso), as Cotas destinadas à

Formatado: Parágrafo da Lista;Vitor
Título;Vitor T’tulo;Vitor T, À direita: 0
cm, Adicionar espaço entre parágrafos
do mesmo estilo, Espaçamento entre
linhas: simples, Controle de linhas
órfãs/viúvas

Oferta Não Institucional serão rateadas entre os Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pe ssoas
Vinculadas, conforme o caso, proporcionalmente ao montante de Cotas indicado nos respectivos Pedidos de Reserva e não alocad o
aos Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, não sendo consideradas fraç ões
de Cotas. A quantidade de Cotas a serem subscritas por cada Investidor Não Institucional deverá representar sempre um número
inteiro, não sendo permitida a subscrição de Cotas representadas por números fracionários. Eventuais arredondamentos serão
realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro (arredondamento para baixo). Caso seja aplicado o rateio indicado
acima, o Pedido de Reserva poderá ser atendido em montante inferior ao indicado por cada Investidor Não Institucional, sendo qu e
não há nenhuma garantia de que os Investidores Não Institucionais venham a adquirir a quantidade de Cotas desejada .

12. Os Coordenadores, em comum acordo com o Administrador e o Gestor, poderão manter a quantidade de Cotas inicialmente
destinada à Oferta Não Institucional ou aumentar tal quantidade a um patamar compatível com os objetivos da Oferta, de forma a
atender, total ou parcialmente, os referidos Pedidos de Reserva.
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13. Durante a colocação das Cotas, o Investidor que subscrever a Cota receberá, quando realizada a respectiva liquidação, recibo de
Cota que, até a divulgação do Anúncio de Encerramento e da obtenção de autorização da B3, não será negociável e não receberá
rendimentos provenientes do Fundo. Tal recibo é correspondente à quantidade de Cotas por ele adquirida, e se converterá em ta l Cota
depois de divulgado o Anúncio de Encerramento e obtida a autorização da B3, quando as Cotas passarão a ser livremente negociadas
na B3.

14. Havendo, a juízo da CVM, alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando da
apresentação do pedido de registro de distribuição, ou que o fundamentem, acarretando aumento relevante dos riscos assumidos pelo
Fundo e inerentes à Oferta, a CVM poderá acolher pleito de modificação ou revogação da Oferta que seja formulado pelo
Coordenador Líder. Adicionalmente, é sempre permitida a modificação da Oferta para melhorá-la em favor dos investidores ou para
renúncia de condição da Oferta estabelecida previamente, conforme disposto no artigo 25, §3º, da Instrução CVM 400. Caso o pleito
de modificação das condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá ser prorrogado em até 90
(noventa) dias. Se a Oferta for revogada, os atos de aceitação anteriores ou posteriores à revogação serão considerados ineficazes,
conforme o detalhado abaixo. A modificação ou revogação da Oferta deverá ser divulgada imediatamente através de meios ao menos
iguais aos utilizados para a divulgação da Oferta e as Instituições Participantes da Oferta deverão se acautelar e se certificar, no
momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o manifestante está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem
conhecimento das novas condições, de acordo com o artigo 27 da Instrução CVM 400.
15. Em caso de modificação da Oferta, que já tiverem aderido à Oferta deverão confirmar, até às 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil
subsequente à data de recebimento de comunicação que lhes for encaminhada diretamente pelas Instituições Participantes da Oferta
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por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da
modificação da Oferta, o interesse em manter a declaração de aceitação, presumida sua manutenção em caso de silêncio.

16.

Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (i) poderá suspender ou cancelar, a qualquer tempo, uma oferta que: (a)

esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou do registro; ou (b) tenha sido havida por ilegal,
contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que depois de obtido o respectivo registro; e (ii) deverá suspender qualquer
oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser su perior
a 30 (trinta) dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios
que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o respectivo registro.
17. Caso (i) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400 ou (ii) a Oferta seja revogada, nos termos
dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400, todos os atos de aceitação serão cancelados e a Instituição Participante da Oferta com a
qual o Investidor celebrou a sua respectiva ordem de investimento ou o seu Pedido de Reserva comunicará ao Investidor o
cancelamento da Oferta. Nesses casos, os valores até então integralizados pelos Investidores serão devolvidos, de acordo com os
Critérios de Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da comunicação do cancelamento, ou da
revogação da Oferta.

18. Em qualquer hipótese, a revogação da Oferta torna ineficaz a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser
restituídos integralmente aos Investidores que aceitaram a Oferta os valores depositados, de acordo com os Critérios de Restituição de
Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta, conforme disposto no artigo 26 da
Instrução CVM 400.
19. Quaisquer comunicações relacionadas à revogação da aceitação da Oferta pelo Investidor devem ser enviadas por escrito ao
endereço eletrônico da respectiva Instituição Participante da Oferta ou, na sua ausência, por telefone ou correspondência endereçada à
respectiva Instituição Participante da Oferta.
20. Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de quitação relativo aos valores
restituídos.

21. Caso seja verificada divergência entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere
substancialmente o risco assumido pelo investidor ou a sua decisão de investimento, cada Instituição Participante da Oferta deverá
comunicar diretamente os Investidores que já tiverem aderido à Oferta sobre a modificação efetuada, de modo que o Investidor poderá
revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão à respectiva Instituição Participante da Oferta até às 16:00
horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi comunicada a modificação, presumindo-se, na falta da manifestação, o
interesse do Investidor em não revogar sua aceitação. Se o Investidor revogar sua aceitação, os valores até então integralizados pelo
Investidor serão devolvidos, de acordo com os Critérios de Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da
data da respectiva revogação.
22. O Investidor declara não ter efetuado e se compromete a não efetuar Pedidos de Reserva perante mais de uma Instituição
Participante da Oferta. Caso tal pedido já tenha sido efetuado em outra Instituição Participante da Oferta, este Pedido de Reserva será
cancelado.
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23. A subscrição das Cotas será formalizada mediante a assinatura de boletim de subscrição (“Boletim de Subscrição”),
acompanhada do termo de adesão ao Regulamento e ciência de risco (“Termo de Adesão ao Regulamento e Ciência de Risco”),
cujos modelos finais tenham sido apresentados à CVM, e o pagamento do valor de acordo com o item 11 acima.
24. O Subscritor 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, seu procurador, conferindo-lhe poderes para
celebrar e assinar o Boletim de Subscrição e o Termo de Adesão ao Regulamento, se for o caso, em seu nome, devendo tal
Instituição Participante da Oferta enviar cópia do Boletim de Subscrição e do Termo de Adesão ao Regulamento ao
Investidor, no endereço indicado no presente Pedido de Reserva.

25. O Subscritor declara ter obtido, conhecido e entendido todas as disposições contidas no Prospecto Preliminar e tem
conhecimento integral dos termos e condições dos documentos da Oferta, incluindo, mas não limitando, o Regulamento e o
Prospecto Preliminar, bem como dos Fatores de Risco a ela aplicáveis. Tem conhecimento da forma de obtenção do Prospecto
Preliminar, inclusive por meio eletrônico, nos websites:

Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 5º e 15º andares, Jardim Paulistano
CEP 01452-919 – São Paulo, SP
Website: https://www.singulare.com.br
Para acessar o documento procurado, neste website buscar por “Galapagos Recebíveis do Agronegócio – FIAGRO–Imobiliário” e,
então, localizar o “Prospecto Preliminar” ou a opção desejada.
Gestor
GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 7° andar, conjunto 71, parte, Jardim Paulistano
CEP 01542-001 – São Paulo, SP
Website: https://www.galapagosassetmanagement.com/
Para acessar o documento procurado, neste website clicar em “Fundos”, em seguida em Fundos de Investimento, buscar por
“Galápagos Recebíveis do Agronegócio - Fiagro-Imobiliário” e então acessar “Prospecto Preliminar” ou a opção desejada.
Coordenador Líder
BANCO ITAÚ BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, Torre Pão de Açúcar, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares
CEP 04538-081 – São Paulo, SP
Website: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/
Para acessar o documento procurado, neste website acessar “FII Fundo de Investimento Imobiliário”, selecionar “2021”, clicar em
“Novembro” e, então, localizar “Galapagos Recebíveis do Agronegócio – FIAGRO–Imobiliário” e, então, localizar o “Prospecto
Preliminar” ou a opção desejada.
BTG Pactual
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 10º a 15º andares, Pátio Victor Malzoni, Itaim Bibi
CEP 04538-133 – São Paulo, SP
Website: https://www.btgpactual.com/investment-bank
Para acessar o documento procurado, neste website clicar em “Mercado de Capitais - Download” depois em “2021”, procurar
“Distribuição Pública de Cotas da 2ª Emissão do GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO” e
então acessar “Prospecto Preliminar”).
CVM
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar
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CEP 20050-901, Rio de Janeiro – RJ
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares
CEP 01333-010, São Paulo – SP
Website: https://www.gov.br/cvm/pt-br
Para acessar o documento procurado, neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar
em “Consulta a Fundos”, em seguida em “Fundos de Investimento”, buscar por “Galapagos Recebíveis do Agronegócio – FIAGROImobiliário”, acessar “Galapagos Recebíveis do Agronegócio – FIAGRO-Imobiliário”, clicar em “Fundos.NET”, e, então, localizar o
documento.
B3
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
Praça Antônio Prado, nº 48
CEP 18970-020, São Paulo - SP
Website: www.b3.com.br
Para acessar o documento procurado, neste website clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Soluções para Emissores”, depois
clicar em “Ofertas Públicas de renda variável”, depois clicar em “Ofertas em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e depois
selecionar “Galapagos Recebíveis do Agronegócio – FIAGRO-Imobiliário” e, então, localizar o documento procurado.
26. A integralização das Cotas será realizada à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, até às
16h00 (dezesseis 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.

27. Sem prejuízo das disposições contidas nos artigos 20, 26 e 28 da Instrução CVM 400, o presente Pedido de Reserva é
irrevogável e irretratável, observados os termos e condições aqui dispostos, exceto pelo disposto acima.
28. Conforme descrito na Seção “Destinação dos Recursos”, na página 37 do Prospecto Preliminar, os recursos líquidos
provenientes da Emissão e da Oferta serão destinados para a aquisição de Ativos-Alvo e Outros Ativos a serem selecionados pelo
Gestor de forma ativa e discricionária, na medida em que surgirem oportunidades de investimento.

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.
Neste ato o Subscritor declara:
(i)

ter tido amplo acesso a todas as informações que julgou necessárias e suficientes para embasar a sua decisão de adquirir as
Cotas, e que tais informações não constituirão, em hipótese alguma, sugestão de investimento nas Cotas, nem garantia de
resultados;

(ii) ter obtido cópia do Prospecto Preliminar;
(iii) para todos os fins, neste ato, o aceito à Oferta, nos termos previstos neste Pedido de Reserva;
(iv) estar ciente que o presente instrumento não substitui os documentos da Oferta, os quais deve subscrever, conforme necessário,
sob pena de comprometer sua participação na Oferta;
(v) não ter efetuado e se compromete a não efetuar Pedidos de Reserva perante mais de uma Instituição Participante da Oferta e
estar ciente que se tal reserva já tiver sido efetuada em outra Instituição Participante da Oferta, este Pedido de Reserva será
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cancelado;
(vi) (a) estar de acordo com as cláusulas contratuais e demais condições expressas neste instrumento e expressamente aceitar as
condições; (b) ter obtido, conhecido e entendido todas as disposições contidas no Prospecto Preliminar e do Regulamento,
declarando estar ciente, entender e anuir com seu inteiro teor, especialmente a seção “Fatores de Risco”; (c) ter conhecimento de
que a participação dos Coordenadores ou das demais Instituições Participantes da Oferta, não implica julgamento sobre a
qualidade do Fundo, tampouco resulta em garantia com relação às expectativas de retorno do investimento e/ou do valor
principal investido; (d) ciência de que os Coordenadores e as demais Instituições Participantes da Oferta estão sendo
remunerados em relação à Oferta, e que não tem qualquer objeção a este fato; e (e) garantir que os recursos utilizados para a
integralização das Cotas não são provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, nos termos da Lei nº 9.613, de 3 de
março de 1998;
(vii) ter conhecimento de que a participação dos Coordenadores e das demais Instituições Participantes da Oferta não implica
julgamento sobre a qualidade do Fundo, tampouco garantia com relação às expectativas de retorno do investimento e/ou do valor
principal investido nas Cotas;
(viii) ter plena ciência de que os Coordenadores e as demais Instituições Participantes da Oferta têm estreito relacionamento comercial
com o Administrador e o Gestor e está sendo remunerado em relação à Oferta e não tem qualquer objeção a este fato;
(ix) ter conhecimento dos termos e condições do Termo de Adesão ao Regulamento e Ciência de Risco, conforme aplicável;
(x) isentar os Coordenadores e as demais Instituições Participantes da Oferta de qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos
de qualquer natureza, inclusive lucros cessantes, que venha a incorrer em virtude de eventual impossibilidade de aquisição das
Cotas;
(xi) estar ciente de que, sem prejuízo das disposições contidas nos artigos 20, 26 e 28 da Instrução CVM 400, o presente Pedido de
Reserva é irrevogável e irretratável, observados os termos e condições aqui dispostos;
(xii) estar ciente dos riscos inerentes ao Fundo e seus efeitos sobre o seu patrimônio, inclusive aqueles presentes no Prospecto;
(xiii) estar ciente de que uma vez subscrito o valor indicado neste Pedido de Reserva, a totalidade dos recursos disponibilizados serão
utilizados na subscrição e integralização das Cotas que foram subscritas; e
(xiv) possuir poderes necessários para outorgar a Instituição Participante da Oferta como meu procurador, conferindo-lhe poderes para
celebrar e assinar os documentos necessários a fim de efetivar o investimento por mim indicado neste instrumento.

29. Declaro para todos os fins que (i) estou de acordo com as 30. Carimbo e assinatura da Instituição Participante da Oferta.
cláusulas contratuais e demais condições expressas neste
instrumento; e (ii) ter obtido, conhecido e entendido todas as
disposições contidas no Prospecto e do Regulamento, estando _________________

_______________

ciente de seu inteiro teor, especialmente a seção “Fatores de Local
Risco”:

Data

______________________________________________________
_________________

________________
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Local

Data

______
INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA

___________________________________________________
______
SUBSCRITOR OU REPRESENTANTE LEGAL
31. Testemunhas:

________________________________________

________________________________________

Nome:

Nome:

RG:

RG:

CPF:

CPF:
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