INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO
CNPJ 29.787.928/0001-40
A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, parte,
Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23,
devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da
atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato
Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006, qualidade de instituição administradora
(“Administradora”) do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – BTG PACTUAL CRÉDITO
IMOBILIÁRIO (“Fundo”), vem pelo presente Ato do Administrador, em conformidade com o
disposto no Artigo 16 da Instrução Normativa CVM 472/08 e no Parágrafo Primeiro do Artigo 47
da Instrução Normativa CVM número 555/14 e em atendimento à exigência expressa da B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão, alterar a redação dos incisos II e VI do artigo 15 do regulamento do Fundo,
que passarão a vigorar com a seguinte redação:
Art. 15 – Por proposta da ADMINISTRADORA, o FUNDO poderá, encerrado o processo de
distribuição da primeira emissão autorizada no artigo 12 deste Regulamento, realizar novas
emissões de cotas sem que seja necessária prévia aprovação da Assembleia Geral, assegurado
o direito de preferência, desde que: (a) o patrimônio líquido do FUNDO atinja o montante máximo
de até R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais); e (b) não prevejam a integralização das Cotas
da nova emissão em bens e direitos (“Capital Autorizado”). A decisão relativa à eventual nova
emissão de cotas será comunicada aos cotistas formalmente pela ADMINISTRADORA. O
comunicado a ser enviado pela ADMINISTRADORA ou mesmo eventual deliberação da
Assembleia Geral de Cotista que delibere sobre uma nova emissão de cotas, deverá dispor
sobre as características da emissão, as condições de subscrição das cotas e a destinação
dos recursos provenientes da integralização, observado que:
(...)
II. Nas futuras emissões de cotas fica assegurado aos cotistas que tiverem subscrito e
integralizado suas cotas o direito de preferência na subscrição dessas novas cotas, na proporção
do número de cotas que possuírem, direito este concedido para exercício por prazo não inferior a
10 (dez) dias úteis a contar da data que for deliberada em assembleia ou nos documentos da
oferta, conforme a modalidade de distribuição escolhida e a regulamentação aplicável;
(...)
VI. Salvo se houver aprovação de distribuição parcial pela ADMINISTRADORA ou pela Assembleia
Geral, caso não seja subscrita a totalidade das cotas da nova emissão no prazo máximo de 6 (seis)
meses a contar da data da divulgação do anúncio de início da distribuição, os recursos financeiros
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captados na oferta serão imediatamente rateados entre os subscritores da nova emissão, nas
proporções das cotas integralizadas, acrescidos, se for o caso, dos rendimentos líquidos auferidos
pelas aplicações do FUNDO em fundos de renda fixa realizadas no período;
2.1.
A Administradora resolve fixar, em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 13 da
Instrução Normativa CVM 472/08, o montante mínimo a ser subscrito na oferta no valor de R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

São Paulo, 29 de maio de 2018.
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