INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – BRICK 17
CNPJ 35.652.154/0001-42

Pelo presente Instrumento Particular BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.
DTVM, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Botafogo, CEP 22250-040,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente credenciada pela CVM
para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores
mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006
(“Administradora”), neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, por
seus representantes legais infra-assinados, na qualidade de instituição
administradora do Fundo de Investimento Imobiliário – BRICK 17, constituído em
04 de novembro de 2019;
CONSIDERANDO QUE
I.

Não foi realizada a distribuição de cotas do Fundo até o momento;

II.
A Administradora deseja alterar a denominação do Fundo e realizar alterações no
Regulamento do Fundo;
III. Diante da ausência de cotistas, a alteração do regulamento não demanda a
observação do disposto no artigo 18, II, da Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro
de 2008 (“Instrução CVM nº 472/08”), e;
IV. É do interesse da Administradora aprovar a primeira emissão de cotas do
Fundo.
Resolve a Administradora:

1.
Alterar a denominação do Fundo para GALAPAGOS FUNDO DE FUNDOS - FII
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“FUNDO”);
2.
Aprovar o novo Regulamento do Fundo, substancialmente no teor e na forma
do documento constante do Anexo I, o qual é parte integrante do presente
Instrumento, doravante referido simplesmente como “Regulamento”, sendo certo
que todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força do
Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficar disponíveis aos cotistas,
poderão ser obtidos e/ou consultados na sede da Administradora ou em sua página
na
rede
mundial
de
computadores
no
seguinte
endereço:
https://www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx/FundosInvestimentoImo
biliario ; e
3.
Aprovar a primeira emissão de cotas do Fundo para distribuição mediante
oferta pública, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009
(“Instrução CVM nº 476/09”), com as seguintes características e demais

condições constantes no Capítulo V do Regulamento (“Oferta”):
(a)
Quantidade de Cotas Emitidas: a quantidade inicial de cotas a serem
emitidas é de até 500.000 (quinhentas mil) cotas, sem considerar as cotas do Lote
Adicional, conforme abaixo definido;
(b)

Preço de Emissão das Cotas: R$ 100,00 (cem reais) cada cota;

(c)
Aplicação Mínima Inicial: O investimento mínimo por investidor é de
10.000 (dez mil) Cotas, em valor correspondente a R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais) (“Aplicação Mínima Inicial”), observadas as disposições pertinentes
ao rateio previstas neste Contrato;
(d)
Valor da Emissão: a primeira emissão será de, inicialmente, R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), podendo ser acrescido em até 35%
(trinta e cinco por cento), conforme o caso, mediante a emissão do Lote
Adicional (“Primeira Emissão”);
(e)
Distribuição Parcial/Cancelamento da Emissão: na Primeira Emissão do
Fundo será admitida a distribuição parcial das cotas, em valor mínimo
correspondente a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) (“Montante Mínimo”).
Caso não sejam subscritas cotas em montante correspondente ao Montante
Mínimo até o término do prazo de subscrição das cotas, o Fundo será liquidado,
nos termos do artigo 13, § 2º, II da Instrução CVM nº 472/08, e a Primeira Emissão
será cancelada. Caso sejam subscritas e integralizadas cotas em quantidade
igual ou superior ao Montante Mínimo, mas não correspondente ao Valor da
Emissão, descrito no item “(d)” acima, a Administradora realizará o
cancelamento das cotas não colocadas, nos termos da regulamentação em vigor;
(f)
Lote Adicional: em caso de excesso de demanda, a quantidade de cotas
inicialmente ofertada também poderá ser acrescida em até 35% (trinta e cinco
por cento), ou seja, até 175.000 (cento e setenta e cinco mil) cotas,
correspondentes ao valor adicional de até R$ 17.500.000,00 (dezesete milhões
e quinhentos milreais) (“Lote Adicional”), nos termos do artigo 14, § 2º da
Instrução CVM nº 400/03. As cotas do Lote Adicional serão emitidas, se for o
caso, nas mesmas condições e Preço de Emissão das cotas inicialmente
ofertadas;
4.
Deliberar a contratação, nos termos da Instrução CVM nº 472/08, das
seguintes pessoas jurídicas para prestarem serviços ao Fundo:

(a) Gestora: GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
inscrita no CNPJ 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 (“GESTORA”);
(b) Escriturador e Custodiante: O Administrador desempenhará as atividades de
escrituração e custódia das Cotas do Fundo;
(c) Controladoria: O Administrador desempenhará as atividades de controladoria
do Fundo; e
(d) Auditoria: As demonstrações financeiras do Fundo serão auditadas anualmente
por empresa de auditoria independente registrada na CVM.
Este Instrumento Particular de Alteração de Regulamento é dispensado de
registro nos termos do art. 7º da Lei nº 13.874/2019, que alterou o art. 1.368C do Código Civil.
Sendo assim, assina o presente Instrumento em 1 (uma) via, na presença das 2
(duas) testemunhas abaixo assinadas.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2020
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Testemunhas:

1.
Nome:
CPF:

2.
Nome:
CPF:

