COMUNICADO AO MERCADO
GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO – FIAGRO-IMOBILIÁRIO
CNPJ N° 37.037.297/0001-70
Nome de Pregão: FIAGRO GLPG
Código ISIN nº BRGCRACTF005
Código de Negociação na B3: GCRA11
SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Administrador”),
instituição devidamente autorizada pela CVM para o exercício da atividade de administração
de carteira de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 1355, 15° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
62.285.390/0001-40, na qualidade de administradora e GALAPAGOS CAPITAL
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 32.706.879/000188, na qualidade de (“Gestora”) do GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO –
FIAGRO-IMOBILIÁRIO (“Fundo”), vem, pelo presente, informar aos Cotistas do Fundo e ao
mercado em geral o que segue:
Conforme divulgado aos cotistas e ao mercado em geral por meio do Formulário de
Encerramento de Oferta Pública com Esforços Restritos, divulgado pelo Administrador em
nome do Fundo, foi encerrada em 31 de agosto de 2021 a oferta pública de distribuição primária
das Cotas com esforços restritos de colocação (“1ª Emissão”), nos termos da Instrução CVM
nº 476, de 16 de janeiro de 2009, tendo sido efetivamente subscritas e integralizadas na
primeira liquidação, em 20 de agosto de 2021, o montante de 371.300 (trezentas e setenta e
um mil e trezentas) Cotas, e na segunda liquidação, em 31 de agosto de 2021, o montante de
48.100 (quarenta e oito mil e cem) Cotas, perfazendo o montante total de 419.400
(quatrocentas e dezenove mil e quatrocentas) Cotas subscritas e integralizadas, totalizando o
montante de R$ 41.940.000,00 (quarenta e um milhões, novecentos e quarenta mil reais), na
1ª Emissão do Fundo.
Ainda, de acordo com o Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de distribuição primária
da 2ª (segunda) emissão de cotas do Fundo, realizada nos termos da Instrução CVM nº 400,
de 29 de dezembro de 2003, publicado em 24 de dezembro de 2021 e republicado nesta data
(“2ª Emissão”), foram subscritas e integralizadas o montante total de 303.199 (trezentas e três
mil, conto e noventa e nove) Novas Cotas, totalizando o montante de R$ 30.319.900,00 (trinta
milhões, trezentos e dezenove mil e novecentos reais), na 2ª Emissão do Fundo.
Em 07/01/2022, foi divulgado o anúncio de distribuição de rendimentos para cada Recibo de
Subscrição descrito no quadro abaixo. Após sua conversão em cotas, não haverá pagamento
adicionais de rendimentos pro rata a título de investimentos temporários aos recibos abaixo
descritos, de modo que os titulares de tais Cotas farão jus a direitos iguais, inclusive no que se
refere aos pagamentos de rendimentos e amortizações, caso aplicável.
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Data de
Integralização
20/08/2021

ISIN
BRGCRAR01M11

Quantidade
de cotas
371.300

Rendimento por
cota (R$/Cota)
1,42

Recibo
GCRA13

Especificação
1ªEmissão – 1ª
Liquidação

GCRA14

1ª Emissão – 2ª
Liquidação

31/08/2021

BRGCRAR02M10

48.100

1,42

GCRA 15

2ª Emissão

23/12/2021

BRGCRAR03M19

303.199

0,18

Os recibos resultantes da primeira e da segunda liquidações da 1ª Emissão e os recibos da 2ª
Emissão, serão convertidos em cotas do Fundo no dia 18 de janeiro de 2022, de modo que
todas as cotas integralizadas durante a 1ª Emissão e 2ª Emissão de Cotas do Fundo, estarão
disponíveis para negociação ao público em geral, tendo em vista a divulgação do Prospecto da
2ª Emissão, por meio do mercado de bolsa, administrado e operacionalizados pela B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), pelo valor inicial de R$ 100,00, a partir de 19 de janeiro de 2022,
sob o código GCRA11 e código ISIN BRGCRACTF005
Permanecemos à disposição dos cotistas para os esclarecimentos necessários.

São Paulo, 10 de janeiro de 2022.

SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
e
GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
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