PERFIL DO FUNDO
GALAPAGOS FUNDO DE FUNDOS - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/MF nº 35.652.154/0001-42
PERFIL DO FUNDO (16/07/2020)
Código de
Negociação

GCFF11

Código ISIN

BRGCFFCTF009

Jornal para
publicações legais

Local de
Atendimento aos
Cotistas

Administrador:
BTG PACTUAL
SERVIÇOS
FINANCEIROS
S.A. DTVM Praia
de
Botafogo,
501, 5º andar,
parte,
Torre
Corcovado,
Botafogo, CEP
22250-040 - Rio
de Janeiro, RJ

Publicações na
periodicidade
indicada nas
Normas, por meio
do site do
Administrador:
www.btgpactual.co
m

Data da Constituição
do Fundo

1º de novembro
de 2019

Patrimônio Inicial
(R$)

R$ 8.043.000,00

Quantidade de cotas
atuais

80.430

Valor inicial da
cota

R$ 100,00

Data do registro na
CVM

01/04/2020

Código CVM

0320027

1.1.1.1.1 Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS
S.A. DTVM Praia de Botafogo, 501, 5º
andar, parte, Torre Corcovado,
Botafogo, CEP 22250-040 - Rio de
Janeiro, RJ

1.1.1.1.2 Diretor Responsável
Allan Hadid
Av. Brigadeiro Faria Lima 3477 - 14º andar
SH-contatofundoimobiliario@btgpactual.com
113383-2513

SH-contatofundoimobiliario@btgpactual.com

(11) 3383-2513
1.1.1.1.3 Características do Fundo
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Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com
prazo de duração indeterminado, regido pelo respectivo regulamento e pelas
disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.
1.1.1.1.4 Objetivo e Política de Investimento do Fundo
O objeto do FUNDO é aplicar, primordialmente, em cotas de outros fundos de
investimento imobiliário (“Cotas de FII”), nos termos do Regulamento, e,
complementarmente, nos seguintes ativos (em conjunto com as Cotas de FII, os “Ativos
Imobiliários”), observado o disposto no Art. 35, inciso XII, da Instrução CVM 472:
certificados de recebíveis imobiliários; letras hipotecárias (“LH”); letras de crédito
imobiliário (“LCI”); letras imobiliárias garantidas (“LIG”); Outros ativos financeiros,
títulos e valores mobiliários permitidos pela Instrução CVM 472, excetuados os Ativos de
Liquidez (conforme abaixo definido); e excepcionalmente, e sem prejuízo do limite de
concentração definido no parágrafo segundo deste Artigo, o FUNDO poderá deter a
titularidade de bens imóveis que estejam localizados em todo o território nacional,
bem como direitos reais sobre referidos bens imóveis (“Bens Imóveis”), em decorrência
de liquidação ou de procedimentos de cobrança e excussão dos Ativos Imobiliários
descritos acima. Os recursos do FUNDO serão aplicados pelo ADMINISTRADOR, por
indicação do GESTOR, segundo uma política de investimentos definida de forma a
proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado, objetivando a
valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo por meio do investimento
nos Ativos Imobiliários, auferindo rendimentos advindos destes, bem como auferir
ganho de capital a partir da negociação dos Ativos Imobiliários.
1.1.1.1.5 Da Política de Distribuição de Resultados
O FUNDO deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por
cento) dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em
balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. O
resultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas,
mensalmente, sempre até o 14º (décimo quarto) dia útil do mês subsequente ao do
recebimento dos recursos pelo FUNDO, a título de antecipação dos rendimentos do
semestre a serem distribuídos, sendo que eventual saldo de resultado não
distribuído como antecipação será pago em até 14 (quatorze) dias úteis dos meses
de fevereiro e agosto ou terá a destinação que lhe der a assembleia geral de
cotistas, com base em proposta e justificativa apresentada pela ADMINISTRADORA,
com base em recomendação do GESTOR. O percentual mínimo a que se refere o
parágrafo anterior será observado apenas semestralmente, sendo que os
adiantamentos realizados mensalmente poderão não atingir o referido mínimo.
Farão jus aos rendimentos de que trata o § 1º os titulares de cotas do FUNDO no
fechamento do 5º (quinto) Dia Útil anterior (exclusive) à data de distribuição de
rendimento de cada mês, de acordo com as contas de depósito mantidas pela
instituição escrituradora das cotas.
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