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[Logo Novo Mercado]  

 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO PARA INVESTIDORES INSTITUCIONAIS DE OFERTA PÚBLICA DE 

DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DO 

[Logo Companhia] 

 
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. 

Companhia de Capital Autorizado 
CNPJ/ME nº 08.797.760/0001-83 

NIRE: 35.300.348.231  
Rua Funchal, 411, 13º andar, conjunto 132-D, Vila Olímpia  

CEP 04551-060, São Paulo, SP  
Código ISIN: BRCURYACNOR3 

Código de negociação das Ações na B3: CURY3  

Nº  
 

Boletim de Subscrição para Investidores Institucionais (“Boletim de Subscrição”) relativo à oferta pública 
de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão do Cury Construtora e Incorporadora 
S.A. (“Companhia”), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de 
quaisquer ônus ou gravames (“Ações”) e de titularidade da Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e 
Participações (“Cyrela”), Cyrela RJZ Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Cyrela RJZ”), 
o Fabio Elias Cury (“Fabio”), o Paulo Sergio Beyruti Curi (“Paulo”), o Leonardo Mesquita da Cruz 
(“Leonardo”) e o Ronaldo Cury de Capua (“Ronaldo,” e em conjunto com Fabio, Paulo e Leonardo, os 
“Acionistas Vendedores Pessoas Físicas” e, os Acionistas Vendedores Pessoas Físicas em conjunto com a 
Cyrela e a Cyrela RJZ, os “Acionistas Vendedores”).  

A Oferta consistirá (i) na distribuição primária de ______________________________ novas ações ordinárias 
de emissão da Companhia (“Oferta Primária” e “Ações da Oferta Primária”); e (ii) na distribuição 
secundária de, inicialmente, ______________________________ ações ordinárias de emissão da Companhia 
e de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Oferta Secundária” e “Ações da Oferta Secundária”, sendo 
que as Ações da Oferta Secundária, em conjunto com Ações da Oferta Primária, serão denominadas “Ações 
da Oferta Base”), a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não 
organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 
de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com o Código ANBIMA de Regulação e 
Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores 
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários, atualmente vigente, com o 
Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, atualmente vigente (“B3” e 
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“Regulamento do Novo Mercado”) e demais normativos aplicáveis, sob a coordenação do Banco BTG 
Pactual S.A. (“BTG Pactual”, “Coordenador Líder” ou “Agente Estabilizador”), Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú 
BBA”), do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Bank of America”) e da Caixa 
Econômica Federal (“Caixa” e, em conjunto com o Coordenador Líder, Itaú BBA eBank of America, os 
Coordenadores da Oferta”), bem como com a participação de determinadas instituições consorciadas 
autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 (“Instituições 
Consorciadas”, respectivamente e as Instituições Consorciadas em conjunto com os Coordenadores da 
Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”), nos termos do disposto no artigo 53 da Instrução CVM 400 
e observado o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado. 

Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG Pactual 
US Capital LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. e pelo BofA Securities, Inc. (em conjunto, “Agentes de 
Colocação Internacional”), em conformidade com o Placement Facilitation and Purchase Agreement, a ser 
celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores, e os Agentes de Colocação Internacional 
(“Contrato de Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), 
exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e 
domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and 
Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no U.S. 
Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do 
Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos 
sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para 
investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou constituídos 
de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulamento S, no âmbito do Securities 
Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor (investidores descritos nas 
alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”) e, em ambos os casos, desde que invistam 
no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário 
Nacional, pelo Banco Central do Brasil e/ou pela CVM, sem a necessidade, portanto, da solicitação e 
obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de 
capitais de outro país, inclusive perante a SEC.  

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações da Oferta Base 
(sem considerar as Ações Suplementares, conforme definido abaixo), [poderia ter sido, mas não foi, a 
critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, acrescida em até 
20% (vinte por cento), ou seja, em até ______________________________ ações ordinárias de emissão da 
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, que seriam por eles alienadas, nas mesmas 
condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base (“Ações Adicionais”)] {ou} [foi, a critério dos 
Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, acrescida em _________%, ou 
seja, em ______________________________ ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade 
dos Acionistas Vendedores, que foram por eles alienadas, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das 
Ações da Oferta Base (“Ações Adicionais”).] 
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Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações da Oferta Base poderá ser acrescida 
de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento), ou seja, em até 
______________________________ ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos 
Acionistas Vendedores, na proporção indicada no Prospecto Definitivo, nas mesmas condições e pelo 
mesmo preço das Ações da Oferta Base (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pelos 
Acionistas Vendedores e pela Companhia ao Agente Estabilizador, nos termos do “Instrumento Particular 
de Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição 
de Ações Ordinárias de Emissão do Cury Construtora e Incorporadora S.A.”, a ser celebrado entre a 
Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e a B3, na qualidade de interveniente 
anuente (“Contrato de Colocação”), as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços 
de estabilização do preço das Ações (“Opção de Ações Suplementares”). 

Não foi admitida a distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 
e 31 da Instrução CVM 400. 

Este Boletim de Subscrição destina-se a Investidores Institucionais. 

Exceto quando especificamente definidos neste Boletim de Subscrição, os termos aqui utilizados iniciados 
em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Prospecto Definitivo da Oferta Pública de 
Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Cury Construtora e Incorporadora 
S.A. (“Prospecto Definitivo”), sendo que este foi obtido pelo SUBSCRITOR quando do preenchimento do 
presente Boletim de Subscrição. 

Nos termos da Instrução CVM 400, a Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder 
realizaram o pedido de registro da Oferta perante a CVM em 21 de fevereiro de 2020. A Oferta Primária foi 
registrada sob o nº ______________________________, em __________________________ e a Oferta 
Secundária foi registrada sob o nº ______________________________, em ____________________________. 

O Prospecto Definitivo e o Formulário de Referência da Companhia contêm informações adicionais e 
complementares a este Boletim de Subscrição, incluindo sobre (i) a Companhia, seu setor de atuação, 
atividades e situação econômico-financeira, (ii) as características das Ações e (iii) os termos e condições da 
Oferta e os riscos a ela inerentes.  

LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A 
OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA” E “FATORES DE 
RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” DO PROSPECTO DEFINITIVO, BEM COMO A 
SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NO ITEM 4 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, PARA UMA 
DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA, À OFERTA E À 
SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE 
DECISÃO DE INVESTIMENTO. 
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O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, em garantia da veracidade das informações 
prestadas ou julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como sobre as Ações a serem 
distribuídas. 

 

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR (INVESTIDOR INSTITUCIONAL) 

1 Nome Completo/Razão Social 2 Nome do Cônjuge 3 CPF/CNPJ 

 

4 Estado Civil 5 Sexo 6 Data de 
Nascimento/Constituição 

 

7 Profissão 8 Nacionalidade 9 Documento de Identidade / 
Órgão Emissor 

 

10 Endereço (Rua/Avenida) 11 Número 12 Complemento 

 

13 Bairro 14 Cidade 15 Estado 

 

16 CEP 17 E-mail 18 Telefone/Fax 

 

19 Nome do representante legal (se houver) 
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QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR (INVESTIDOR INSTITUCIONAL) 

20 Documento de Identidade / 
Órgão Emissor 

 

21 CPF 22 Telefone/Fax 

 

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA PESSOAS VINCULADAS À OFERTA 

23 O SUBSCRITOR declara que: 
(   ) é (i) controlador pessoa física ou jurídica e/ou administrador da Companhia e/ou dos Acionistas 
Vendedores e/ou outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como seus como seus cônjuges ou 
companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau; (ii) controlador pessoa física ou 
jurídica e/ou administrador das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação 
Internacional; (iii) empregado, operador e demais preposto das Instituições Participantes da Oferta e/ou 
dos Agentes de Colocação Internacional diretamente envolvido na estruturação da Oferta; (iv) agente 
autônomo que preste serviços às Instituições Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação 
Internacional desde que diretamente envolvido na Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com 
as Instituições Participantes da Oferta e/ou com os Agentes de Colocação Internacional, contrato de 
prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional 
atinentes à Oferta; (vi) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelas Instituições Participantes da 
Oferta e/ou pelos Agentes de Colocação Internacional ou por pessoas a eles vinculadas, desde que 
diretamente envolvidos na Oferta; (vii) cônjuge ou companheiro, ascendente, filho menor e colateral até 
o 2º grau das pessoas mencionadas nos itens (ii) e (v) acima; e (viii) clube e fundo de investimento cuja 
maioria das cotas pertença a Pessoas Vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não 
vinculados (“Pessoas Vinculadas”). 
 
(   ) não é Pessoa Vinculada à Oferta. 

 

FORMA DE PAGAMENTO 

24 [   ] Débito em conta corrente Nº Banco Nº Agência Nº Conta corrente 

25 [   ] DOC/TED em conta 
corrente 

Nº Banco Nº Agência Nº Conta corrente 
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26 [   ] Cheque Nº Cheque Nº Banco Nº Agência

 

DADOS RELATIVOS À DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO 

27 [   ] Crédito em conta corrente Nº Banco Nº Agência Nº Conta corrente 

 

AÇÕES SUBSCRITAS 

28 Quantidade de Ações 29 Preço por Ação (R$) 30 Valor a Pagar (R$) 
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CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

1. Nos termos deste Boletim de Subscrição, a Companhia, neste ato representada pela INSTITUIÇÃO 
PARTICIPANTE DA OFERTA identificada abaixo, entrega ao SUBSCRITOR a quantidade de Ações 
indicada no campo 28 acima. O Valor a Pagar indicado no campo 30 acima foi obtido por meio da 
multiplicação da quantidade de Ações descrita no campo 28 acima pelo respectivo Preço por Ação indicado 
no campo 29 acima. 

2. A integralização das Ações será realizada à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição. 

3. Este Boletim de Subscrição é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, salvo o disposto no 
Prospecto Definitivo.  

4. Fica o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira contratada para a prestação de serviços de 
escrituração e custódia das Ações, autorizada a registrar em nome do SUBSCRITOR a quantidade de Ações 
objeto do presente Boletim de Subscrição identificadas no campo 28 acima. 

5. O presente instrumento autoriza a transferência, pela Central Depositária da B3, instituição 
prestadora de serviços de custódia das Ações, da quantidade de Ações objeto deste Boletim de Subscrição, 
identificadas no campo 28 acima, para uma conta de custódia do SUBSCRITOR mantida na Central 
Depositária da B3. 

6. O SUBSCRITOR declara ter conhecimento de que as Ações lhe serão entregues até as 16:00 horas 
da Data de Liquidação. 

7. Tendo recebido a quantidade de Ações indicada acima, o SUBSCRITOR dá à Companhia plena, 
geral e irrevogável quitação da respectiva entrega das Ações. 

O SUBSCRITOR declara ter conhecimento do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência, bem 
como de seu inteiro teor e da forma de obtê-lo, inclusive por meio eletrônico, nos seguintes endereços: (i) 
Companhia, situada na Rua Funchal, 411, 13º andar, conjunto 132-D, Vila Olímpia, CEP 04551-060, na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, www.cury.net/ri (neste website, na aba “Informações aos 
Investidores”, clicar no título do documento correspondente); (ii) Banco BTG Pactual S.A., situado na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
https://www.btgpactual.com/home/investmentbank (neste website acessar “Mercado de Capitais – 
Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária 
de Ações da Cury Construtora e Incorporadora S.A.”, clicar em “Prospecto Definitivo”); (iii) Banco Itaú 
BBA S.A., situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossosnegocios/ofertas-publicas/ 
(neste website, clicar em “Cury” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública 
Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Definitivo”); (iv) Bank of America Merrill Lynch Banco 
Múltiplo S.A., situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 18º andar, na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Global Markets & Investment 
Banking Group” clicar no item “Cury” e clicar em Prospecto Definitivo) ; (v) Caixa Econômica Federal, 
situada na Avenida Paulista, 2.300, 14º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
http://www.caixa.gov.br/ofertaspublicasemandamento (neste website, no item “Oferta Pública de Ações 
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Ordinárias da Cury Construtora e Incorporadora S.A.”, clicar no link disponível do Prospecto Definitivo); 
(vi) CVM, situada na Rua Sete de Setembro nº 111, 5º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo 
(http://www.cvm.com.br – nesse website acessar em “Central Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas 
Públicas”, em seguida, na tabela de “Primárias”, clicar no item “Ações”, depois na página referente a 
“Ofertas Primárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Voluma em R$”, acessar o link referente 
a “Cury Construtora e Incorporadora S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto 
Definitivo disponível); e (vii) B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-eservicos/solucoes-para-
emissores/ofertas-publicas/ – neste website acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Empresas”, 
depois clicar em “Cury Construtora e Incorporadora S.A.” e posteriormente acessar “Prospecto 
Definitivo”). 

 O SUBSCRITOR residente e domiciliado ou com sede no exterior, ao assinar este Boletim de Subscrição, 
declara que não existe lei, norma ou qualquer outro dispositivo legal ou regulamentar que impeça ou 
proíba o SUBSCRITOR de adquirir as Ações objeto deste Boletim de Subscrição nos termos e condições 
aqui previstos. 

8. Na hipótese de haver sido divulgado Anúncio de Retificação, o SUBSCRITOR declara ter plena 
ciência de seus termos e condições. 

9. O Boletim de Subscrição poderá ser dispensado por cada Coordenador da Oferta, a seu exclusivo 
critério e discricionariedade, ou substituído por declaração ou outro documento, tendo em vista o disposto 
no parágrafo segundo do art. 85 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, para dirimir as questões 
oriundas deste Boletim de Subscrição, com a renúncia expressa a qualquer foro, por mais privilegiado que 
seja ou venha a ser. 
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E, por assim estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual 
teor e para um só efeito, na presença de duas testemunhas. 

 

31 Declaro para todos os fins (i) que estou de 
acordo com as cláusulas contratuais e demais 
condições expressas neste instrumento; (ii) que 
obtive cópias do Prospecto Definitivo e do 
Formulário de Referência da Companhia e, no caso 
de Investidor Estrangeiro, do Offering Memoranda, 
estando ciente de seu inteiro teor, especialmente as 
seções relativas aos fatores de risco; e (iii) sob as 
penas da lei, minha condição de Investidor 
Institucional. 

 

  

 
  

Local Data 
 

 
  

Local Data 
 
 
 
________________________________________ 

SUBSCRITOR OU REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

 

 
 
 
________________________________________ 

INSTITUIÇÃO CONSORCIADA 
 

Testemunhas 
 
 
 
________________________________________ 
Nome:__________________________________ 
CPF:____________________________________ 

 
 
 
 
________________________________________ 
Nome:__________________________________ 
CPF:____________________________________ 
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