INSTRUMENTO PARTICULAR DE APROVAÇÃO DA SEGUNDA EMISSÃO DE COTAS DO MORE REAL
ESTATE FOF FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Pelo presente instrumento particular, a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM,
instituição financeira, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, localizada à Praia de Botafogo,
501, 5º Andar (Parte), Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, Brasil, e inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 59.281.253/0001-23,
devidamente credenciada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como administradora de
carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM nº 8.695, de 20 de março de 2006, na qualidade de
instituição administradora (“Administradora”) do MORE REAL ESTATE FOF FII FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de
condomínio fechado e inscrito no CNPJ sob o nº 34.197.727/0001-22 (“Fundo”), resolve, por meio do
presente instrumento, aprovar a realização da segunda emissão de cotas do Fundo (“Cotas” e
“Segunda Emissão”, respectivamente), a ser realizada em conformidade com a Instrução da CVM nº
400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 400/03”) e com a Instrução
da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Oferta”), conforme os principais
termos e condições abaixo:

a)

Autorização da Oferta: A autorização, pelo Administrador, de realização da Oferta é realizada
nos termos do artigo 12 do regulamento do Fundo (“Regulamento”). O montante préaprovado de até 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) de cotas, referido na alínea (i) do
artigo 15º do Regulamento, não foi atingido, sendo dispensada, portanto, a necessidade de
convocação de assembleia geral de cotistas para a aprovação da realização da Segunda
Emissão.

b)

Coordenador Líder da Oferta: É a GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, Sala 913 Parte, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita
no CNPJ sob o nº 27.652.684/0001-62 (“Coordenador Líder”);

c)

Gestor: É a MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
10.556.398/0001-09, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Brigadeiro
Luis Antônio, 4552, Jardim Paulistano, devidamente credenciada pela CVM para o exercício
da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato
Declaratório nº 10.842, em 28 de janeiro de 2010, contratada para prestar os serviços de
gestão de carteira de valores mobiliários ao Fundo (“Gestor”);

d)

Escriturador: É o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, acima qualificado;

e)

Custodiante: É o BANCO BTG PACTUAL S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 30.306.294/000145;

f)

Auditor Independente: É a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, inscrito no
CNPJ sob nº 61.562.112/0001-20, com endereço na Rua do Russel 804, Edifício Manchete,
Térreo, 6º e 7º, Rio de Janeiro-RJ;

g)

Emissão: 2ª (segunda) emissão pública de Cotas do Fundo, de classe única e sem divisão em
séries;

h)

Quantidade de Cotas a serem Emitidas: A Segunda Emissão de Cotas do Fundo será composta
por até, inicialmente 1.446.061 (um milhão, quatrocentas e quarenta e seis mil e sessenta e
uma) Cotas do Fundo, podendo ser (i) acrescida de um lote adicional, a ser emitido na forma
prevista no parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM nº 400/03, equivalente a até 20%
(vinte por cento) das Cotas inicialmente ofertadas, ou seja, em até 289.212 (duzentas e
oitenta e nove mil, duzentas e doze) Cotas (“Cotas Adicionais”); ou (ii) diminuída em virtude
da Distribuição Parcial (conforme abaixo definida). As Cotas Adicionais serão destinadas a
atender um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta;

i)

Valor Nominal Unitário das Cotas: R$ 99,70 (noventa e nove reais e setenta centavos), na
data de subscrição e integralização das Cotas, observado que tal valor não considera a Taxa

de Distribuição Primária (conforme abaixo definida) (“Valor Nominal Unitário”), sendo certo
que, ao considerar a Taxa de Distribuição Primária, à cada uma das Cotas será acrescida a
quantia de R$ 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos), perfazendo o montante total de
R$ 103,95 (cento e três reais e noventa e cinco centavos) a ser integralizado por Cota;

j)

Volume Total da Oferta: O valor total da emissão será de, inicialmente, até
R$ 144.172.281,70 (cento e quarenta e quatro milhões, cento e setenta e dois mil, duzentos
e oitenta e um reais e setenta centavos) (“Volume Total da Oferta”), podendo ser diminuído
em virtude da Distribuição Parcial e aumentado em função da emissão das Cotas Adicionais;

k)

Distribuição Parcial e Volume Mínimo da Oferta: Em razão da distribuição das Cotas sob o
regime de melhores esforços, será admitida, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM
nº 400/03, a distribuição parcial das Cotas objeto da Oferta (“Distribuição Parcial”), desde que
observado o volume mínimo da Oferta correspondente a 480.723 (quatrocentas e oitenta mil,
setecentas e vinte e três) Cotas, totalizando R$ 47.928.083,10 (quarenta e sete milhões,
novecentos e vinte e oito mil e oitenta e três reais e dez centavos) (“Volume Mínimo da
Oferta”). As Cotas que não forem efetivamente subscritas e integralizadas durante o prazo de
colocação da Oferta deverão ser canceladas. Caso não seja atingido o Volume Mínimo da
Oferta após decorrido o prazo de distribuição, conforme definido no prospecto da Oferta, a
Oferta será cancelada e o Administrador deverá realizar, entre os investidores subscritores
das Cotas, o rateio dos recursos recebidos por força da integralização das Cotas e devolver
tais recursos aos investidores, acrescidos, se for o caso, dos rendimentos líquidos auferidos
pelas aplicações do Fundo, na proporção correspondente às Cotas integralizadas por cada um
dos Investidores, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do término do prazo de distribuição;

l)

Taxa de Distribuição Primária: No âmbito da Oferta, será devida pelos investidores da Oferta
quando da subscrição e integralização das Cotas, inclusive por aqueles investidores que
subscreverem e integralizarem Cotas no âmbito do exercício do Direito de Preferência e
Montante Adicional, a taxa de distribuição primária equivalente a um percentual fixo de
4,2628% (quatro inteiros e dois mil, seiscentos e vinte e oito décimos de milésimos por cento)

sobre o Valor Nominal Unitário integralizado pelo investidor, equivalente ao valor de
R$ 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos) por Cota, correspondente ao quociente entre
(i) a soma dos custos da distribuição das Cotas, que inclui, entre outros, (a) comissão de
coordenação e estruturação, (b) comissão de distribuição, (c) honorários de advogados
externos, (d) taxa de registro e distribuição das Cotas na CVM e na B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”), (e) custos com registros em Cartório de Registro de Títulos e Documentos
competente, se for o caso e, (f) custos relacionados à apresentação a potenciais investidores
(roadshow); e (ii) o Volume Total da Oferta (“Taxa de Distribuição Primária”);

m)

Direito de Preferência: Será assegurado aos cotistas do Fundo que estejam em dia com suas
obrigações o exercício do direito de preferência na subscrição das Cotas objeto da Oferta,
com as seguintes características (“Direito de Preferência”): (i) período para exercício do
Direito de Preferência: 10 (dez) dias úteis contados a partir do 5º (quinto) dia útil da data de
divulgação do anúncio de início da Oferta (“Anúncio de Início”, “Data de Início do Direito de
Preferência” e “Período do Direito de Preferência”, respectivamente); (ii) posição dos cotistas
a ser considerada para fins do exercício do Direito de Preferência: posição do 3º (terceiro) dia
útil contado da divulgação do Anúncio de Início, ou seja, fará jus ao exercício do Direito de
Preferência o investidor que seja cotista do Fundo no 3º (terceiro) dia útil após a divulgação
do Anúncio de Início e disponibilização do prospecto da Oferta; e (iii) percentual de
subscrição: na proporção do número de cotas integralizadas e detidas por cada cotista na
data de divulgação do Anúncio de Início, conforme aplicação do fator de proporção para
subscrição de Cotas indicado abaixo. Será permitida a cessão do Direito de Preferência para
outros cotistas ou para terceiros, observadas as disposições aplicáveis da B3 e de acordo com
a autorregulação da B3;

n)

Fator de Proporção: O fator de proporção para subscrição de Cotas durante o prazo para
exercício do Direito de Preferência, equivalente a 2,47680100, a ser aplicado sobre o número
de cotas detidas por cada cotista na data de divulgação do Anúncio de Início, observado que
eventuais arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número
inteiro (arredondamento para baixo);

o)

Público Alvo da Oferta: As Cotas objeto da Oferta poderão ser subscritas por (i) investidores
pessoas físicas ou jurídicas, residentes, domiciliados ou com sede, conforme o caso, no Brasil,
que não sejam consideradas Investidores Institucionais, que formalizem pedido de subscrição
durante o Período de Subscrição (conforme abaixo definido), junto a uma única Instituição
Participante da Oferta, vedada a colocação para clubes de investimento constituídos nos
termos dos artigos 26 e 27 da Instrução da CVM nº 494, de 20 de abril de 2011, conforme
alterada (“Instrução CVM nº 494”) (“Investidores Não Institucionais”); e (ii) fundos de
investimentos, fundos de pensão, 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 de previdência complementar e de capitalização,
em qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede, conforme o caso, no Brasil, bem
como investidores não residentes que invistam no Brasil segundo as normas aplicáveis e que
aceitem os riscos inerentes a tal investimento, observado o Montante Mínimo da Oferta,
inexistindo valores máximos, vedada a colocação clubes de investimento constituídos nos
termos dos artigos 26 e 27 da Instrução da CVM nº 494 (“Investidores Institucionais” e, em
conjunto com os Investidores Não Institucionais, os “Investidores”). No âmbito da Oferta será
vedada a colocação das Cotas para entidades de regime próprio de previdência social (RPPS)
e clubes de investimento constituídos nos termos dos artigos 26 e 27 da Instrução da CVM nº
494, de 20 de abril de 2011, conforme alterada;

p)

Montante Mínimo de Investimento: No âmbito da Oferta, cada investidor deverá subscrever
o valor mínimo de investimento, relativo à quantidade mínima de 13 (treze) Cotas,
totalizando o montante de R$ 1.296,10 (mil duzentos e noventa e seis reais e dez centavos),
sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, e de R$ 1.351,35 (mil trezentos e cinquenta
e um reais e trinta e cinco centavos), considerando a Taxa de Distribuição Primária
(“Montante Mínimo de Investimento”). Não obstante, poderá ser realizada a subscrição de
Cotas em montante inferior ao Montante Mínimo de Investimento: (i) caso o investidor
condicione sua subscrição a que haja distribuição de uma proporção ou quantidade mínima

de Cotas, de forma que, implementando-se a condição prevista, receberá quantidade
equivalente à proporção entre o número de Cotas efetivamente distribuídos e o número de
Cotas originalmente ofertados, conforme previsto no artigo 31 da Instrução CVM nº 400/03;
e (ii) na hipótese de rateio em caso de excesso de demanda. O Montante Mínimo de
Investimento não é aplicável aos atuais cotistas do Fundo quando do exercício do Direito de
Preferência e Montante Adicional;

q)

Direito aos Rendimentos das Cotas: As Cotas subscritas e integralizadas atribuirão aos seus
titulares direitos iguais aos das Cotas emitidas anteriormente, inclusive no que se refere aos
pagamentos de rendimentos e amortizações, caso aplicável, observado que os documentos
da Oferta descreverão sobre o direito das novas Cotas com relação aos próximos rendimentos
e amortizações, caso aplicável, que vierem a ser distribuídos pelo Fundo;

r)

Regime de Colocação: A distribuição das Cotas será realizada pelo Coordenador Líder, sob o
regime de melhores esforços de colocação (incluindo as Cotas Adicionais, caso emitidas),
podendo contar com a participação do PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO, sociedade por ações,
com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Surubim, nº 373, 1º andar,
CEP 04571-050, inscrito no CNPJ sob o nº 45.246.410/0001-55 (“Coordenador Convidado”),
sendo certo que o Coordenador Líder poderá convidar outras instituições financeiras
autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, caso entenda adequado, para
auxiliarem na distribuição das Cotas objeto da Oferta (“Participantes Especiais”, em conjunto
com os Coordenadores Convidados, “Instituições Contratadas” e, quando e, em conjunto com
o Coordenador Líder, “Instituições Participantes da Oferta”);

s)

Registro para Distribuição e Negociação das Cotas: As Cotas serão registradas para (i)
distribuição no mercado primário por meio do DDA – Sistema de Distribuição de Ativos, e (ii)
negociação e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa, ambos
administrados e operacionalizados pela B3, sendo a custódia das Cotas realizadas pela B3.
Somente depois de integralizadas as Cotas, encerrada a Oferta e obtida a autorização pela B3
para início da negociação das Cotas, as Cotas poderão ser negociadas exclusivamente no

mercado de bolsa administrado pela B3, a partir da data a ser informada pelo Administrador
aos Cotistas. É vedada a negociação das Cotas do Fundo for a do ambiente de negociação da
B3;

t)

Procedimento de Subscrição: A subscrição das Cotas será feita mediante assinatura do
boletim de subscrição e termo de adesão ao Regulamento, que especificará as condições da
subscrição e integralização;

u)

Prazo do Fundo: O Fundo tem prazo de duração indeterminado;

v)

Destinação dos Recursos: observada a Política de Investimentos prevista no Regulamento, os
recursos líquidos da Oferta serão destinados à aquisição, pelo Fundo, de Ativos Imobiliários,
conforme definidos no Regulamento do Fundo;

w)

Publicações: Todos os anúncios e avisos a serem divulgados no âmbito da Oferta serão
publicados, com destaque, na página na rede mundial de computadores do Administrador e das
Instituições Participantes da Oferta, de modo a garantir aos Investidores acesso às informações
que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões de adquirir Cotas, nos termos do
artigo 54-A da Instrução CVM nº 400/03; e

x)

Demais Termos e Condições: Os demais termos e condições da Segunda Emissão e da Oferta
serão descritos nos documentos da Oferta.

Este instrumento deverá ser registrado no competente Cartório de Registro de Títulos e Documentos
e Civil de Pessoa Jurídica.
São Paulo, 22 de setembro de 2020.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
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