GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ nº 38.293.897/0001-61
PERFIL DO FUNDO (15/04/2021)
Código de
Negociação

GCRI11

Código ISIN

Praia de Botafogo, nº

Publicações na periodicidade indicada

501, 5º Andar, parte,
Local de
Atendimento aos
Cotistas

Torre Corcovado,
Botafogo, Rio de

Jornal para

nas Normas, por meio do site do

publicações

Administrador:

legais

https://www.btgpactual.com/

Janeiro/RJ. CEP 22250-

assetmanagement/administracaofiduciaria

040
Data da
Constituição do

02/12/2020

Fundo

Quantidade de
cotas atual

Data do registro
na CVM

821.614

02/12/2020

Administrador

BRGCRICTF008

Patrimônio
Atual (R$)

Valor da
cota (R$)

R$ 83.636.546,58

R$100,00

Código CVM 0320121

Diretor Responsável

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

ALLAN HADID

MOBILIÁRIOS / CNPJ 59.281.253/0001-23

Praia do Botafogo, nº 501, 5º andar parte, no Rio de

Praia do Botafogo, nº 501, 5º andar parte,

Janeiro/RJ, CEP: 22250-040

no Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22250-040

ri.fundoslistados@btgpactual.com

ri.fundoslistados@btgpactual.com

(11) 3383-3102

(11) 3383-3102

Características do Fundo

O fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado e é
destinado a pessoas físicas e jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil, investidores institucionais e
fundos de investimento, bem como investidores não residentes, observadas as normas aplicáveis.
Do Objeto e da Política de Investimento do Fundo

Do objeto:
O objeto do FUNDO é o investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, por meio
da aquisição dos seguintes ativos (“Ativos-Alvo”): (a) certificados de recebíveis imobiliários (“CRI’s”);
(b) letras hipotecárias (“LH’s”); (c) letras de crédito imobiliário (“LCI’s”); (d) letras imobiliárias
garantidas (“LIG’s”) e (e) outros ativos constantes do artigo 4º do Regulamento.
Política de Investimentos:
Os recursos do FUNDO serão aplicados, sob a gestão da ADMINISTRADORA, considerando as
recomendações do GESTOR, segundo uma política de investimentos definida de forma a
proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado. A administração do FUNDO
se processará em atendimento aos seus objetivos, nos termos do artigo 2° retro, observando como
política

de

investimentos

realizar

investimentos imobiliários

de

longo

prazo,

objetivando,

fundamentalmente: (i) auferir rendimentos dos Ativos-Alvo; e (ii) auferir resultados com qualquer
ativo que conste no artigo 4º do Regulamento.

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 poderá, a critério da ADMINISTRADORA considerando a recomendação do GESTOR, ser
distribuído aos Cotistas, mensalmente, sempre no 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 poderá ser pago no 14 º (décimo quarto) dias útil 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 montante que (i) exceder a distribuição mínima de 95% (noventa e cinco por cento)
dos lucros auferidos no semestre, nos termos da Lei nº 8.668/93, conforme alterada, e (ii) não
seja

destinado

à

Reserva

de

Contingência

poderá

ser,

a

critério

do

GESTOR

e

da

ADMINISTRADORA, investido em Aplicações Financeiras para posterior distribuição aos cotistas,
ou reinvestido na aquisição de Ativos Alvo.

