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CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 22 DA INSTRUÇÃO CVM 555 E CONFORME ALTERADA POSTERIORMENTE, A PRESENTE OFERTA FOI SUBMETIDA A REGISTRO AUTOMÁTICO NA CVM CONFORME DISPOSTO NOS ARTIGOS 119, § 9º, E 129 INCISO

IV, DA INSTRUÇÃO CVM 555. AS COTAS DOS FUNDOS SÃO DESTINADAS A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, ASSIM DEFINIDOS NA RESOLUÇÃO CVM Nº 30/2021, DE 11 DE MAIO DE 2021 (“RESOLUÇÃO CVM 30”).

A CONCESSÃO DO REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS

COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

Este Material de Divulgação foi preparado pela CSHG em conjunto com a Central Capital Gestão de Recursos S.A. (“Central Capital Gestão de Recursos” ou “Central”), no âmbito da oferta de cotas do fundo de investimento CS CERES IV Central Fundo de Investimento

Multimercado Crédito Privado (“Fundo”), cujo objetivo de investimento seria a alocação de seus recursos em (i) cotas do CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 47.463.488/0001-57

(“FIP”); (ii) cotas do CS CERES IV DEB CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 44.371.890/0001-13 (“Fundo Debênture” e. Quando em conjunto com o FIP,

simplesmente “Fundos Investidos”); ou debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em quatro séries, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, de acordo com a Instrução CVM nº 476/09, a serem emitidas pela Central

(“Debêntures”). Adicionalmente, este Material de Divulgação (i) foi preparado exclusivamente como material de suporte às apresentações para potenciais investidores, relacionadas às ofertas pública de distribuição das cotas do Fundo, constituído sob a forma de condomínio

fechado, nos termos da Instrução da CVM 555 (“Oferta”), (ii) não implica, por parte do Gestor e/ou do Coordenador Líder, qualquer declaração ou garantia com relação às informações aqui contidas e às expectativas de rendimentos futuros e/ou do valor principal investido, bem

como o julgamento sobre a qualidade de cada fundo e de suas cotas e (iii) não será atualizado, exceto se exigido pelas normas em vigor. O Coordenador Líder e seus representantes não se responsabilizam por quaisquer perdas que possam resultar de decisão de investimento, pelo

Investidor, tomada com base nas informações contidas neste Material de Divulgação.

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. As cotas do Fundo não serão registradas para negociação em mercado secundário

organizado.

Maiores informações e a cópia do Regulamento podem ser obtidas nas instituições responsáveis pela distribuição das cotas ou na página da CVM na rede mundial de computadores.

ESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO É DE USO EXCLUSIVO DE SEU DESTINATÁRIO E AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE MATERIAL CONSTITUEM UM RESUMO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DOS FUNDOS E DAS OFERTAS, AS QUAIS ESTÃO

DESCRITAS POR COMPLETO NO REGULAMENTO DO FUNDO E DOS FUNDOS INVESTIDOS. O INVESTIDOR DEVE LER ATENTAMENTE O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO

“FATORES DE RISCO” ADICIONALMENTE, ESTE MATERIAL NÃO SE DESTINA À UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PÚBLICOS DE COMUNICAÇÃO, TAIS COMO JORNAIS, REVISTAS, RÁDIO, TELEVISÃO OU ESTABELECIMENTOS ABERTOS AO PÚBLICO.

O Fundo não conta com garantia da Administradora, da Gestora, do Custodiante, do Coordenador Líder e suas partes relacionadas, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC (podendo ocorrer, inclusive, perda total do patrimônio liquido

e, consequentemente, do capital investido). OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE O REGULAMENTO DO FUNDO E DOS FUNDOS INVESTIDOS ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO. O INVESTIMENTO NAS COTAS DE FUNDOS DE

INVESTIMENTO ENVOLVE UMA SÉRIE DE RISCOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS PELOS POTENCIAIS INVESTIDORES ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO, OS INVESTIDORES PROFISSIONAIS DEVEM CONSIDERAR

CUIDADOSAMENTE, À LUZ DE SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA E DE SEUS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO, TODAS AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NOS REGULAMENTOS DOS FUNDOS E NESTE MATERIAL EM PARTICULAR, DEVEM AVALIAR

OS “FATORES DE RISCO” PARA QUE ESTEJAM CIENTES DE DETERMINADOS FATORES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS EM RELAÇÃO À SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS, BEM COMO AS INFORMAÇÕES QUE CONSIDEREM

NECESSÁRIAS A RESPEITO DOS FUNDOS.



MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO

Informações Importantes

3

A decisão de investimento dos potenciais investidores no Fundo é de sua exclusiva responsabilidade, de modo que se recomenda aos potenciais investidores que consultem, previamente, à sua tomada de decisão de investimento no Fundo, o Regulamento do Fundo, o

Regulamento do FIP, o Regulamento do Fundo Debênture, seus próprios objetivos de investimento e seus próprios consultores e assessores em matérias legais, regulatórias, tributárias, negociais, de investimentos, financeiras, até a extensão que julgarem necessária para

formarem seu julgamento acerca do investimento no Fundo. As informações previstas neste Material de Divulgação devem ser consideradas apenas para fins informativos, não podendo ser utilizadas para qualquer outra finalidade, não devem ser consideradas como fundamento

para o investimento no Fundo e não devem substituir a leitura cuidadosa dos Regulamentos do Fundo e dos Fundos Investidos, especialmente do item 13 “Fatores de Risco” do Regulamento do Fundo.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO E DOS FUNDOS INVESTIDOS, MAS NÃO OS SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE MATERIAL QUANTO DOS

REGULAMENTOS, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS SEÇÕES RELATIVAS AO OBJETIVO, À POLÍTICA DE INVESTIMENTO E AOS FATORES DE RISCO.

Nenhum dado, informação ou afirmação contido neste Material deve ser considerado como uma promessa ou garantia do desempenho passado ou futuro dos fundos da Central ou de qualquer outra entidade aqui mencionados. O desempenho passado não é indicativo de

resultados futuros.

Tendências históricas não implicam ou preveem resultados futuros. As projeções de retorno aqui mencionados não devem ser considerados como fatos e os retornos reais para o Fundo podem variar significativamente de tais retornos projetados. Os resultados reais podem diferir

materialmente das premissas que embasaram a elaboração desses retornos projetados. Não há garantia quanto à precisão ou integridade das informações aqui contidas ou que os fatos em que tais suposições se baseiam se materializarão conforme previstos e nem que tais

informações serão aplicáveis aos investimentos do Fundo. Uma ampla gama de fatores de risco podem fazer com que o Fundo não cumpra seus objetivos de investimento e retornos almejados. As declarações contidas nesta apresentação (incluindo aquelas relacionadas às

condições de mercado atuais e futuras e tendências de mercado) que não são fatos históricos são baseadas em expectativas, estimativas, projeções, opiniões e/ou crenças atuais da CSHG e/ou da Central. Tais declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas

e outros fatores, e não devem ser interpretadas como fatos ou informações precisas.

Devido a vários riscos e incertezas, o desempenho real do Fundo pode diferir materialmente daqueles refletidos ou contemplados em tais declarações prospectivas e não devem ser interpretados como promessa ou garantia, nem a inclusão dessas declarações deve ser considerada

como uma afirmação ou garantia da CSHG ou da Central de que o Fundo alcançará qualquer estratégia, objetivos ou outros planos.

É recomendada a leitura cuidadosa das características do Fundo, especialmente se informar sobre eventuais riscos e a adequação do mesmo ao seu perfil de investidor previamente à tomada de decisão de aplicar seus recursos.
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A CSHG atuará como coordenador líder da oferta pública de cotas do Fundo e do Fundo Debênture, sendo também o administrador fiduciário do Fundo e do Fundo Debênture. Além disso, a CSHG atuará como coordenador contratado da oferta pública com esforços restritos de

cotas do FIP. Ainda, a CSHG será remunerdo através de Debêntures emitidas pela Central.

Este material é meramente informativo, não considera objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades individuais e particulares e não contém todas as informações que um investidor em potencial deve considerar ou analisar antes de investir. Recomendamos ao

cliente que consulte profissionais especializados antes de decidir sobre investimentos em ativos mobiliários. A CSHG não se responsabiliza por decisões do cliente acerca deste tema, nem por ato ou fato de profissionais especializados por ele consultados. A CSHG poderá

estabelecer a seu exclusivo critério requisitos e procedimentos específicos para abertura de contas e acesso a produtos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos de

investimento antes de aplicar seus recursos. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo. As rentabilidades divulgadas são líquidas de taxas de administração e de

performance e brutas de impostos. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o benchmark descrito no regulamento dos fundos, caso aplicável, considere tal índice meramente como referência econômica e não como meta ou parâmetro de

performance. Verifique se os fundos utilizam estratégia com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a

consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir os prejuízos dos fundos. Verifique se os fundos estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Verifique se os fundos investem em crédito privado. Tais fundos podem estar

sujeitos a risco de perda substancial do patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes da sua carteira inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial

dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos apresentados podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, variação cambial e outros riscos não mencionados neste material. O investimento em determinados ativos financeiros

pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. Ao investidor cabe a responsabilidade de se informar sobre eventuais riscos previamente à tomada de decisão sobre investimentos. Este material não deve substituir o julgamento independente dos investidores. Ao

investidor caberá a decisão final, sob sua única e exclusiva responsabilidade, acerca de produtos e investimento.Verifique a data de início das atividades dos fundos. Para avaliar a performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses.

Desde 2 de maio de 2008, todos os fundos de investimento que utilizam ativos de renda variável em suas carteiras deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação diária de fechamento desses ativos. Antes

de realizar qualquer investimento, o cliente ou potencial cliente deverá se atentar aos relacionamentos e agentes envolvidos na estruturação e/ou distribuição do produto de investimento, assim como aos fatores de risco e potenciais conflitos de interesse descritos nos materiais

oficiais. Tal responsabilidade de verificação e ciência recai exclusivamente sobre tal cliente ou potencial cliente. À medida que estes materiais contiverem declarações sobre o futuro, essas declarações irão referir-se a perspectivas futuras e estarão sujeitas a uma série de riscos e

incertezas, não constituindo garantia de resultado/desempenho futuro. ESTA PUBLICIDADE SEGUE O CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS. A VINCULAÇÃO DO SELO NÃO IMPLICA POR

PARTE DA ANBIMA GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.
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1 Programa Ceres
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▪ Observamos que gestoras locais

tem crescido em número e 
tamanho.

▪ Principal dificuldade de negócios

iniciais está na retenção de 
pessoas quando o negócio não

acelera rapidamente.

▪ Parceiros estratégicos tem se 

tornado fundamental para 
aumentar as chances de 
sucesso de negócios iniciais.

▪ Capitalistas e grandes
plataformas de investimento tem 

se tornado os parceiros desses
gestores.

▪ O Credit Suisse, junto com seus

clientes, será o parceiro
estratégico desses negócios.

▪ Investimentos passam pela 

governança e diligência do 
Credit Suisse e com interesse

do Gestor em aderir ao
programa, será estruturado o 
produto específico.

▪ Múltiplos gestores;

▪ Diversas classes de ativo;

▪ Estruturas dedicadas 
individualmente aos gestores;

▪ Visão de negócio independente 
de longo prazo, 100% dos 
resultados da gestora passam a 
ser de seus sócios.

Estrutura do programa:

Fonte: Credit Suisse.
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CS CERES 

Credit Suisse
Processo de Seleção 

de Gestores

Investimento

com alinhamento 

de longo prazo

Gestores com 

potencial de 

aceleração

Ganhos atrelados ao 

resultado da gestora 

(debênture)

Participação nos 

resultados

Produtos de ações, 

macro, crédito e

real estate

Produtos com 

histórico de alto 

desempenho¹ 

Programa CERES
Tese de Investimento
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Fonte: Credit Suisse. ¹ Desempenho passado não é garantia de resultados futuros
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Fonte: Credit Suisse.

▪ Investimento inicial

▪ Atração facilitada de pessoas

▪ Contribuição para a rede de distribuição

▪ Altos padrões de governança

▪ Know-how estratégico no mercado de 

Asset Management

▪ Avaliação da gestora pelo Credit Suisse 

na estruturação do produto

▪ Extra yield através da participação nos 

resultados da empresa

Sinergias com o Credit SuisseMaior retorno

Investidor/Alocador Gestor/Empresário

Acesso a um investimento de venture capital
em indústria crescente no Brasil.

Acesso a uma das mais conceituadas 

plataformas de investimento do Brasil.
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CS CERES CENTRAL
Estrutura do Produto

Central emite debênture simples que confere acesso a uma 
participação nos resultados da gestora (incluindo demais 

fundos e coinvestimentos).

Investidor

CS CERES IV CENTRAL FIM

Fundo Debênture Fundo gerido pela Central e possui 
remuneração exclusiva da gestora.

Expectativa de 7 a 10 ativos investidos.

FIP CENTRAL

Debênture de participação nos 
resultados da gestora

CENTRAL

Fundos de gestão da CSHG Fundos de gestão da gestora

Credit Suisse Brasil

D
is

tr
ib

u
iç

ã
o

 
d

e
 r

e
s
u

lt
a
d

o

Ativo 1

Gestão

Ativo 10…
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Fonte: Credit Suisse. Na estrutura acima, o nome “Credit Suisse Brasil” se refere ao Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. Antes de realizar qualquer investimento, o cliente ou potencial cliente deverá se atentar aos relacionamentos e agentes envolvidos na

estruturação e/ou distribuição do produto de investimento, assim como aos fatores de risco e potenciais conflitos de interesse descritos nos materiais oficiais. Tal responsabilidade de verificação e ciência recai exclusivamente sobre tal cliente ou potencial cliente. À

medida que estes materiais contiverem declarações sobre o futuro, essas declarações irão referir-se a perspectivas futuras e estarão sujeitas a uma série de riscos e incertezas, não constituindo garantia de resultado/desempenho futuro. ESTRUTURA MERAMENTE

INDICATIVA E ILUSTRUTIVA. PODERÁ VARIAR CONFORME O RESPECTIVO CASO CONCRETO E COMO VIER A SER DIVULGADO NA DOCUMENTAÇÕES DOS RESPECTIVOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DA ESTRUTURA.

50%

50%
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2 Central Capital Gestão de Recursos
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Tese Central.

REAL ESTATE OPORTUNIDADE CENTRAL.
CLASSE DE ATIVO REPRESENTATIVA E PULVERIZADA –
Institucionalização apenas começando.

MENOR NÍVEL DE COMPETIÇÃO – Poucos gestores
especializados em ganho de capital.

PRESERVAÇÃO DE CAPITAL – Propriedade de ativo real,

fluxo de caixa previsível, possibilidade de alavancagem.

PROTEÇÃO DE INFLAÇÃO – Segmentos com
propulsores descorrelacionados. Relativamente melhor

protegido de efeitos inflacionários.

VENDEDORES EM SITUAÇÃO DIFÍCIL – Alavancagem
elevada e com alto custo (subida rápida do CDI) +
Carrego do impacto pandemia.

BAIXA LIQUIDEZ NO MERCADO – Poucos compradores
com caixa e disposição de tomar risco de acionista no
setor imobiliário.

ALAVANCAGEM COM ALTA TAXA PARA AQUISIÇÃO –
Observado aumento muito rápido de taxa de juros.
Menos competição por negócios. Propostas mais

realistas.

MERCADO DE CAPITAIS “FECHADO” E COM POUCOS

PARTICIPANTES CAPITALIZADOS – Especialmente FIIs
“Tijolo”.

ORIGINAÇÃO – Ativa, extensa e em diversos canais.
Fontes alternativas.

EXECUÇÃO & ESTRUTURAÇÃO – Agilidade, sofisticação
e criatividade para estruturar transações.

GESTÃO – Experiência, transparência e foco total no
produto.

DESINVESTIMENTO – Equipe de gestão com
experiência em Banco de Investimentos.

ALINHAMENTO DE INTERESSES – Capital próprio

alocado.

CENTRAL REAL ESTATE I
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PARA INVESTIR NO SETOR IMOBILIÁRIO EM DIFERENTES CLASSES DE ATIVOS E NAVEGAR OS CICLOS DO SETOR COM FOCO NA BUSCA POR

GANHO DE CAPITAL.
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Fonte: Central Capital Gestão de Recursos. Data de referência: nov/2022.
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S&P500 – 9,70% a.a.

NAREIT – 9,84% a.a.

US Treasury – 4,20% a.a.
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Fonte: Central Capital Gestão de Recursos, The Global Capital Stock, McKinsey & Company, Preqin, Bloomberg. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em 

fundos não é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o benchmark descrito no regulamento do fundo, considere tal índice meramente como referência econômica.
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Real Estate
Apesar de avanço recente na institucionalização dos FIIs, tal classe de ativos 

ainda representa pouco do capital alocado em fundos de investimentos

Evolução Patrimônio Líquido FIIs (BRL Bilhões | Fim do Período)

8.5 

231.3 

3%

Patrimônio Líquido de Fundos de 

Investimentos por Classe ANBIMA (Jul-

22)

Cambial ETF

OFF-SHORE FII

FIDC Ações

FIP Previdência

Multimercados Renda Fixa

PL Total

R$ 7,2 
Trilhões

Comparativo FII vs. FIP

INVESTIDOR

GESTÃO

RENDA

USUALMENTE PASSIVA

GANHO DE CAPITAL

ATIVA

FII focado em renda FIP focado em real estate

GESTORA ATIVO SOB GESTÃO ALPHA

MANDATO ENGESSADO FLEXÍVEL

PROFUNDIDADE DD BAIXA ALTA

ESTRUTURA DE CAPITAL RÍGIDA AJUSTÁVEL

RECICLAGEM DE CAPITAL OCASIONAL FREQUENTE

CAPTAÇÃO PRÓ – CÍCLICLO ACÍCLICO

CLASSE DE ATIVOS TEMÁTICO AMPLO
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Fonte: Central Capital Gestão de Recursos e Anbima. Data de referência: jul/2022.

Informações meramente ilustrativas, sem alusão a nenhum ativo específico



MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO

Oportunidade
Momento favorável à alocação de capital em real estate

Ciclo de juros em alta Ponto da curva similar ao ciclo de 2015/16Expectativas de inflação já começaram a convergir
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6.4%

5.2%

3.4%
3.0%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2022E 2023E 2024E 2025E

-61 bps

179 bps

-118 bps

308 bps

377 bps

-197 bps-250 bps

-150 bps

-50 bps

50 bps

150 bps

250 bps

350 bps

11.25%

13.75%

8.75%

12.50%

7.25%

14.25%

2.00%

13.75%

s
e
t-

0
7

s
e
t-

0
8

s
e
t-

0
9

s
e
t-

1
0

s
e
t-

1
1

s
e
t-

1
2

s
e
t-

1
3

s
e
t-

1
4

s
e
t-

1
5

s
e
t-

1
6

s
e
t-

1
7

s
e
t-

1
8

s
e
t-

1
9

s
e
t-

2
0

s
e
t-

2
1

s
e
t-

2
2

Semanas

(#) 53 45 104 64 146 262 109 →

Impacto

(bps) +25
-

50
+38 -53 +70 -123 +118 →

Inflação – Expectativas de Mercado (% a.a.) Curva de Juros Futuro (diferença entre 1 e 3 anos | bps)Meta Taxa SELIC (%) e Ciclos da Política Monetária
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Fonte: Central Capital Gestão de Recursos, COPOM, BCB. Data de referência: set/2022.
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Oportunidade
Momento favorável a alocação de capital no setor (cont.)

VENDEDORES ESTRESSADOS

JUROS – Subida rápida e forte das taxas.

▪ Vendedores alavancados à CDI querendo trocar dívida / desalavancar.

▪ Dívida consumindo valor do equity.

▪ Famílias e investidores reduzindo alocação. Menos compradores ativos

no mercado.

PANDEMIA

▪ Empresas, famílias e proprietários carregando custo da pandemia

DIMINUIÇÃO DE LIQUIDEZ NO MERCADO

EQUITY – REDUÇÃO DO NÚMERO DE OFERTAS

▪ IPOs e Follow-ONs de FIIs, especialmente de FIIs de renda tijolo.

▪ Retirou muita liquidez do mercado e o apetite do comprador mais ativo.

DÍVIDA – AUMENTO DO CUSTO + REDUÇÃO DO APETITE DOS BANCOS

▪ Menos competição por negócios.

▪ Propostas mais realistas.
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# de Ofertas Volume de Ofertas (BRL milhões)

Ofertas FIIs – Média mensal 2019 2020 2021 2022

# de Operações 6 6 7 5

Volume (BRL) 1.899.780.055 2.079.921.149 2.169.273.044 1.570.921.399

6.23%

10.99%

Taxa média de juros das operações de crédito com recursos direcionados -

Pessoas jurídicas - Financiamento imobiliário com taxas de mercado - (% a.a.)
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Fonte: Central Capital Gestão de Recursos, BCB, CVM. Data de referência: ago/2022.
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DEMANDA OFERTA
■ Trabalho híbrido – Colaborador (feliz em casa) + Empresa (custos)

Desafios: Atrair e reter talentos + Construir cultura e valores + Colaboração +

Aproximar partes interessadas

■ Espaços abertos / comunitários

Ferramenta para formar comunidades

Amenidades e comunidades importantes para gerar engajamento (casa & trabalho)

■ Mobilidade – Localização + Acessibilidade

■ Comercio Eletrônico – Crescimento sem precedentes + mudança no perfil de

consumo Omnichannel

Desafios: repensar os negócios e a cadeia de suprimentos para suportar o

crescimento.

■ Sociedade, Meio-Ambiente e Governança

■ Pensar/desenvolver produtos com mais detalhe e profundidade se

tornou grande catalisador.

■ Ativos Antigos

 Inventário desconectado da nova demanda (amenidades; espaços

compartilhados, locais afastados e sem acessibilidade, etc.).

 “NIMBY” (não no meu quintal) – empreendimentos “individuais”, isolados

da comunidade. Muros altos (físicos e psicológicos), pensamento

egoísta.

 Ativos fora de padrões técnicos para atender necessidades atuais

(logísticas, eficiência no uso de recursos, etc)

■ Desenvolvedores

 Alocadores de capital com foco em ativo sob gestão e em ofertar

produtos – “If you build they will come” (se você construir, eles virão)

 Indústria não busca entender profundamente a demanda. Decisões são

baseadas em dados históricos, “olhando para o retrovisor”.

 Desenvolvimentos cada vez mais afastados dos equipamentos urbanos,

desconectados e sem acessibilidade. Aumento da desigualdade.
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Fonte: Central Capital Gestão de Recursos e McKinsey & Company. Data de referência: nov/2022.

Oportunidade
Ampla e Profunda Transformação da Demanda vs Oferta de Inventário Antigo
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Central.
Princípios e valores fundamentais

Enxergamos REAL ESTATE muito além de espaços físicos.

Acreditamos em FOCO. Somos INDEPENDENTES E DEDICADOS EXCLUSIVAMENTE ao setor imobiliário.

Gestão PRÓXIMA E ATIVA. Acreditamos que os melhores negócios são originados de forma proprietária e geridos de perto.

Queremos por perto PESSOAS DO BEM. Somos uma VERDADEIRA PARTNERSHIP.

REPUTAÇÃO é o nosso principal ativo. “NO SOFT LANDING OF BAD NEWS”

1

2

3

4

5
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Fonte: Central Capital Gestão de Recursos. Data de referência: nov/2022.
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Central.
Time complementar, altamente qualificado e com profundo conhecimento 
do setor, resultado de anos de experiência em conjunto.

Daniel Serafim | Sócio, Investimentos

■ + 10 anos de experiência em gestão e controladoria de empresas, além de operações estruturadas,

incluindo M&A e reestruturação de dívida.

■ Enquanto sócio da Essentia teve papel relevante em transações complexas que somam mais de R$ 4

bilhões, além de ter sido responsável pela gestão operacional e financeira da empresa.

■ Responsável pelo plano de recuperação de empresa do setor agro, além de sido parte do time de

assessoria financeira e estratégica da G5 Partners.

■ Graduado em administração de empresas pelo Insper.

Thiago Costa | Sócio, Investimentos

■ + 20 anos de experiência em M&A, captação de recursos, reestruturação de dívida e mercado de capitais,

durante os quais concluiu inúmeras transações imobiliárias.

■ Enquanto sócio da HSI (Hemisfério Sul Investimentos), liderou a estratégia de investimentos e

desinvestimentos da gestora, em especial dos últimos 8 anos.

■ Também foi sócio e managing director da G5 Partners, onde foi responsável por liderar o time e as

transações imobiliárias.

■ Bacharel em direito pela UFRJ e MBA em finanças pela FGV.

Francisco Ajaj | Sócio, Operações

■ + 13 anos de experiência na indústria de gestão de recursos, nas áreas de operações, risco e compliance.

■ Enquanto sócio e diretor de operações, risco e compliance da HIX Capital, foi responsável pela

estruturação e constituição de diversos veículos de investimentos. Francisco também foi analista de fundos

da FAMA Investimentos e do time de middle office do Santander.

■ Graduado em economia pela FMU e pós-graduado em administração de empresas pelo Insper.

Victor Matsuyama | Sócio, Investimentos

■ + 12 anos de experiência em M&A, captação de recursos, reestruturação de dívidas e gestão, em especial

nos setores imobiliário, energia e varejo.

■ Participou da fundação da Essentia, onde foi sócio e responsável pelos times de execução e gestão da

empresa, tendo liderado transações complexas que somam mais de R$ 4 bilhões.

■ Associado sênior do time de investimentos da HSI e vice-presidente do time de assessoria financeira e

estratégica da G5 Partners.

■ Graduado em administração de empresas pelo Insper.

Investimentos | Sócio

■ + 18 anos de experiência em gestão de recursos, durante os quais foi responsável pela alocação e gestão

em inúmeras teses e setores.

Jurídico | Sócia

■ + 13 anos de experiência no mercado imobiliário, tendo liderado inúmeras operações de aquisição, venda,

securitização e alavancagem além da estruturação de fundos e veículos de investimentos no setor.

18

Fonte: Central Capital Gestão de Recursos. Data de referência: nov/2022.
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Central.
Nossos Advisors

▪ +25 anos de experiencia no mercado de capitais como

investidor e empresário.

▪ Fundador e portfolio manager da Núcleo Capital, gestora

independente com R$ 5 bilhões sob gestão em fundos de

ações.

▪ Possui amplo conhecimento em diversos setores da

economia e diferentes modelos de negócio, tendo investido

de forma relevante em inúmeras empresas.

▪ Luis foi head da área de ações do Banco Matrix, Otima

Family Office e sócio da Skopos.

▪ Bacharel em Engenharia de Produção pela Poli-USP e CFA

LUIS SOARES

Nucleo Capital

✓ Planejamento da gestora

✓ Formação do time

✓ Avaliação de cenários e tendencias

✓ Relação com empresas e empresários

✓ Riscos, gestão de portfólio e alocação de capital

✓ Governança

■ +18 anos de experiência no mercado imobiliário. Colaborou

com a Idea! Zarvos desde a sua criação, passando pelas

áreas de novos negócios, comercial, relação com

investidores, marketing e desenvolvimento de produto.

■ Nos últimos 13 anos, Luiz Felipe liderou o crescimento da

incorporadora como sócio e CEO, além de participar

ativamente na concepção dos projetos.

■ Ao longo desse período, entregou 40 empreendimentos

residenciais e comerciais. Atualmente, a incorporadora

desenvolve outros 23 edifícios que serão entregues até 2025.

■ Arquiteto e Urbanista, ao longo de 8 anos teve uma empresa

que projetou e construiu residências de alto padrão no litoral

de São Paulo.

LUIZ FELIPE CARVALHO

Idea! Zarvos

✓ Produto, vocação, entorno

✓ Projeto, arquitetura, urbanismo

✓ Originação de negócios

✓ Engenharia

✓ Novas tendências

✓ Regulatório

✓ Rede de contatos

RALPH ROSENBERG

Perfin

✓ Estruturação e governança de negócios

✓ Otimização de estrutura de capital

✓ Rede de contatos, inclusive bancaria

✓ Gestão de risco e controles internos

✓ Regulatório nos setores de atuação

✓ Estratégias de monetização de ativos

■ +20 anos de experiência no mercado de capitais como

investidor, sendo os últimos 6 anos dedicados ao setor de

infraestrutura. Ralph possui amplo conhecimento dos setores

de energia, saneamento, rodovia e credito de carbono, assim

como de diversos modelos de negócios, estrutura de capital e

governança.

■ Fundador da Perfin, gestora com mais de R$ 24 bilhões sob

gestão em infraestrutura, ações e PWM, Ralph é CIO e

Membro do Comitê Executivo da Perfin e CIO da Perfin Infra.

■ Anteriormente, Ralph teve passagens pelo Santander e

Safra, além de outras gestoras independentes.

■ Administrador com especialização em finanças e setor

elétrico.
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Fonte: Central Capital Gestão de Recursos. Data de referência: nov/2022. Trata-se de um órgão informal e sem governança, poder ou influência na gestão, com viés estratégico. Os Advisors não possuem acesso a informações relacionadas aos potenciais investimentos

da Central, carteiras geridas, tampouco a quaisquer informações que sejam consideradas confidenciais.
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Central.
Nossos Diferenciais – Como vamos gerar valor

1.

3.

2.

4.

5.

ORIGINAÇÃO & ACESSO

Prospecção ativa, off-market e multicanal.

Relacionamentos longos, fortes e profundos.

Sem necessidade de entrar em transações altamente competitivas.

1.

CAPACIDADE DE EXECUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO

Avaliação rápida e profunda dos ativos e riscos associados.

Reputação – “Certainty of deal” para os vendedores.
2.

AVALIAÇÃO DE RISCO

Vasta experiência na estruturação de transações complexas. 

Análise dinâmica de risco vs. retorno.

Prioridade na preservação de capital.

Conselho consultivo.

3.

GESTÃO & FOCO NO PRODUTO

Foco na demanda, desafiando o tradicional: produto, conteúdo e impacto urbano.

Assimetria de informação – Inteligência de mercado proprietária e experiência de desenvolvimento.

Acesso e capacidade de identificar e atrair os melhores desenvolvedores em cada classe de ativo

“No soft landing of bad news”.

4.

NO LEGACY PROBLEMS

Veículo único de investimentos.

Dedicação exclusiva do time – Ownership.

Fundo do tamanho correto – Foco na busca por retorno, não AuM.

5.
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Fonte: Central Capital Gestão de Recursos. Data de referência: nov/2022.
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Agenda

21

3 Estratégia de Investimento da Central
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Estratégia de Investimento da Central
O que a Central busca

1 Transações com assimetria de informação e off-market, resultado de originação proprietária ativa e constante. 

2 Bons ativos em situações complexas que exigem processo decisório rápido, flexível, além de experiência na estruturação e gestão.

3 Busca pela proteção de capital. Subscrição conservadora, análises e estudos exaustivos na decisão de investimento por comitê interno.

4 Teses consolidadas em mercados primários que tenham profundidade, liquidez e que possam ser acompanhadas de perto.

5 Desenvolvimento de produtos diferenciados, bons para as cidades e com prêmio de preço, na visão do gestor.

6 Investimentos em posições de controle. Tomador de decisões na gestão do ativo.

7 Tamanho ideal de fundo. Transações grandes para famílias e indivíduos, porém pequenos para investidores institucionais (especialmente estrangeiros). 

8
Ativos self-liquidating, com valor estratégico para múltiplos compradores ou com múltiplas estratégias e alternativas de saída, aumentando 

liquidez e proteção de capital.

9 Investir com olhar profundo na demanda, não apenas na oferta. 

10 Negócios que gerem oportunidades de coinvestimento para os investidores.
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Fonte: Central Capital Gestão de Recursos. Data de referência: nov/2022.
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Estratégia de Investimento da Central
Como a Central busca atuar no mercado

Gestores de FIIS Teses de investimento abordadas pela CENTRAL Gestores SPECIAL SITUATIONS/PFs

Risco Tradicional Value Added Retrofit Desenvolvimento Oportunístico Distressed

TIR 

Ativo*
< IPCA + 8% a. a. ~IPCA + 12% a. a. ~IPCA + 15% a. a. ~IPCA + 18% a. a. ~IPCA + 20% a. a. ~IPCA + 25% a. a.

O
B

JE
T

IV
O RENDA

(Yield / AuM)
GANHO DE CAPITAL

(TIR / CoC)
GANHO DE CAPITAL

(TIR / CoC)

C
IC

L
O

CENÁRIO ESTÁVEL
(Anticíclico)

Juros baixo → Abundância de 
capital

FLEXÍVEL

(Navegar os ciclos)

CENÁRIO INSTÁVEL
(Distressed)

Juros Altos → Escassez de capital

M
E

R
C

A
D

O

MUITA CONCORRÊNCIA

▪ Corrida por AuM;
▪ Temáticos;
▪ Dominado por grandes 

distribuidores;
▪ Gestão Passiva;
▪ Não recicla portfolio.

POUCA CONCORRÊNCIA

▪ Pouca prospecção ativa;
▪ Transações com tamanho relevante são altamente disputadas em processos competitivos

(corretoras/IBs); 
▪ Estratégia de Investimento tradicional - foco na oferta, não na demanda. Engenharia vs. Produto; 
▪ Gestão ativa.

CONCORRÊNCIA MODERADA

▪ Foco em disputas judiciais, não em Real Estate;
▪ Muitos fundos recém captados;
▪ Mercado com muita PF;
▪ Atuação complementar, potencial geração de 

negócios;
▪ Dificuldade regulatória para investir na classe

de ativo.

Fonte: Central Capital Gestão de Recursos. Informações baseadas na estratégia de investimento da Central. Data de referência: nov/2022. * A TIR dos Ativos refere-se a uma projeção média calculada pela Central.
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Estratégia de Investimento da Central
Alocação alvo

Tamanho de Transação1

Concentração por Transação

Concentração por Classe de Ativo

Limite de Alavancagem

Alocação em Desenvolvimento

2

3

4

5

Mínimo

R$ 40 MM

(muita competição)

Alvo

R$ 100 - 150 MM

Máximo

R$ 200 MM

(+ coinvestimentos)

Concentração máxima

20%

(% do fundo)

Número de Transações

7 – 10

(estimado)

Concentração Máxima

50%

(% do fundo)

Por transação

70%

(LTV)

Fundo

50%

(% do fundo)

Limite do fundo

20% - 50%

(% do fundo)
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Fonte: Central Capital Gestão de Recursos. Data de referência: nov/2022. Para maiores detalhes da estrutura incluindo os Ativos investidos, vide slide 9. Exemplo de transações em análise no momento que podem ser concretizadas ou não pelo fundo. Não representam 

ou limitam o universo de transações que serão avaliadas pela Central.
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V
A

R
E
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T
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O

✓ Mercado maduro, profundo e líquido, com muitas companhias listadas.

✓ Disponibilidade de alavancagem.

✓ Ativos dominantes, performados e com geração de caixa.

✓ Lojas e “caixas grandes” com locatários estabelecidos para especulação imobiliária

do terreno sem custo de carrego.

✓ Corporativos no eixo RJ-SP.

✓ Ativos butique com projeto e tipologia compatível às necessidades pós-COVID.

✓ Custo de vacância mais baixo comparada à outras classes de ativos.

✓ Proteção de capital – Classe preferida das famílias brasileiras.

✓ Cidades com escassez de terreno e/ou complexidade para aprovação de projeto.

✓ Ativos menores e modulares.

✓ Last mile (última milha) no tamanho correto (demanda por ABL pequena).

R
E

S
ID

E
N

C
IA

L

✓ Investir contra o ciclo.

✓ Nicho + Luxo / médio-alto padrão.

✓ Ativos auto liquidantes.

✓ Investimentos no nível projeto em parceria com companhias fechadas:

 Pouco legado.

 Especializadas. “Vivem” o bairro, entendem a dinâmica local.

 Sociedade com pacote de projetos.

 Disrupção pelo comércio eletrônico.

 Mercados secundários e terciários.

 Desenvolvimento – ciclo longo, não cabe na vida do fundo.

 Operadores terceiros (alinhamento).

 Ativos pequenos (pouca ABL).

 “Salinha” comercial e imóveis classe B.

 Mercados secundários sem profundidade para saída.

 Pouca disponibilidade de alavancagem competitiva para desenvolvimento.

 Transações com alta competição, encarecendo ativos.

 Pouca barreira de entrada (desenvolvimento, aprovação e construção rápidos)

 Oferta “fantasma”.

 Muitos participantes institucionais e estratégicos estrangeiros. Processos

competitivos.

 Localizações ancoradas em benefícios fiscais.

 Projetos muito grandes.

 Médio padrão.

 Projetos muito grandes (VGV/ unidades).

 Premissa de alta no preço de venda.

 Risco/legado pós obra/garantia.

 Conflitos entre Incorporadores e construtoras.

 Venda de unidades para investidores (risco de distrato).

PONTOS POSITIVO PONTOS DE ATENÇÃO
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Fonte: Central Capital Gestão de Recursos. Data de referência: nov/2022. Para maiores detalhes da estrutura incluindo os Ativos investidos, vide slide 9.

Estratégia de Investimento da Central
Covered classes – a visão da Central para cada segmento
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Estratégia de Investimento da Central
Pipeline de transações robusto resultado de originação ativa, off-market e multi-channel – Exemplos de 
oportunidades atuais

Classe de Ativo Tese
Exposição 

do Fundo
Localização Descrição

(BRL MM)

1
Logístico

Residencial
Oportunístico

100

50
SP

■ Áreas de incorporadora em processo de liquidação: (i) terreno logístico com projeto aprovado em localização

estratégica em SP. Empreendimento do tamanho certo; e (ii) terreno para desenvolvimento residencial com preço

descontado. Necessário modificativo de projeto.

2 Multiuso Value Add +500 SP
■ Complexo multiuso “icônico” na cidade de São Paulo. Ativo performado enfrentando problemas de gestão e conflitos

societários. Diversos interessados em componentes isolados do complexo, mas poucos interessados no todo.

3 Educação Value Add 200 – 300 SP
■ Grupo educacional em processo de desmobilização para futura desocupação de diversos campus em localizações

centrais na cidade de SP. Prazo e custo de aluguel até a desocupação em negociação.

4 Logístico Oportunístico +500 SP ■ Conjunto de ativos performados em pontos estratégicos de São Paulo. Vendedor com necessidade de liquidez imediata.

5 Escritório Desenvolvimento 150 SP
■ Associação com incorporadora renomada e de nicho para desenvolvimento de 2 prédios corporativos boutique em

bairros nobres de SP (Jardins e Itaim). Negociando entrada nos projetos a custo substancialmente abaixo de mercado.

6 Multiuso Retrofit 60 – 70 SP
■ Aquisição de edifício comercial locado por 50% do custo de reposição para posterior retrofit e mudança de uso

(multiuso).

7 Escritório Oportunístico 80 SP
■ Grande player do mercado imobiliário em processo de restruturação da sua estrutura de capital. Mercado de capitais

fechado para novas emissões de ações e dívida.
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Fonte: Central Capital Gestão de Recursos. Data de referência: nov/2022. Para maiores detalhes da estrutura incluindo os Ativos investidos, vide slide 9. Exemplo de transações em análise no momento que podem ser concretizadas ou não pelo fundo. Não representam 

ou limitam o universo de transações que serão avaliadas pela Central.



MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO

Briga Familiar & Stress Financeiro

Alienação Fiduciária

Oportunidade: custo de aquisição atrativo, abaixo da

média de mercado (~R$ 19 mil / m 2).

Localização Privilegiada: i) Um dos bairros mais valorizados
do Rio de Janeiro; e ii) proximidade dos principais pontos de
comércio, conveniência e lazer da cidade.

Características do Ativos: “tipificação” das lajes aliada a

escassez de produto na região viabilizam aluguel atrativo.

Mercado: i) baixa vacância; ii) alta demanda; e iii) oferta
restrita de edifícios comerciais de alto padrão na região.

TIR esperada do projeto ~IPCA + 20% a.a.

Originação de transação off-market – relacionamento

de longo prazo com assessores, fam ília e banco

credor.

Expertise na estruturação de transação complexa:

“Costurar” transação com 3 partes (i) Banco credor; e (ii)

duas partes divergentes da família.

Coordenação e execução de DD para mapeamento e

avaliação de riscos com assessoria externa.

Estruturação e negociação dos contratos definitivos:

▪ Aquisição do imóvel, não da SPE.

▪ Pagamento de débitos por conta e ordem.

▪ Retenção de valor (alavancagem + garantia).

▪ Desconto no preço originalmente negociado.

Recursos e estruturação do fundo em parceria com Credit

Suisse e G5 Partners.

■ Agilidade + Reputação (certainty of deal) –

implementação em 40 dias. Apesar da existência de

proposta alternativa superior, vendedores seguiram

negociando com a Central em exclusividade.

Produto + Gestão + Operação do imóvel – i) Investimento

para melhorias e otimização de áreas; e ii) Experiência e

parcerias para locação e gestão do ativo.

Dinâmica da Transação Tese do Investimento Criação de Valor Central

SPE

Parte A Parte B

■ Vendedores com dinâmica familiar e societária

conflituosa.

 Divergência sobre destinação do ativo (aluguel,

venda, etc.).

 Sociedade familiar em stress financeiro.

■ Ativo em garantia a uma alienação fiduciária.

 Dívida indexada ao CDI em inadimplemento.

 Garantia em execução com consolidação do ativo no

patrimônio.

■ Proposta concorrente superior ao valor da

aquisição.

Spot Leblon

1

5

1

8 1

4

Shopping Leblon

Fonte: Central Capital Gestão de Recursos. Data de referência:nov/2022.  Exemplo de produto estruturado pela equipe da Central e/ou respectivos sócios, sem relação com ativo investido. Para maiores detalhes da estrutura incluindo os ativos investidos, vide slide 9.
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Estratégia de Investimento da Central
Transações realizadas pela equipe da Central – FII Central Leblon
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Incorporador com necessidade de caixa para ampliação do

terrenos para desenvolver empreendimento residencial de luxo

no Itaim Bibi.

Mercado em momento de pouca liquidez para desenvolvimento

residencial.

Na aquisição, o projeto ainda estava em fase de aprovação.

Oportunidade – aquisição de participação (i) a preço

descontado para a região (~R$16.000/m2); (ii) sem risco de

obra; e (iii) com prazo elástico de pagamento (36x corrigido

apenas por INCC).

Localização – próximo à (i) Av. Faria Lima; (ii) lazer (Parque

Ibirapuera, Parque do Povo, bares e restaurantes entre outros);

(iii) conveniência (supermercados, escolas etc); e (iv) vista

perpétua para o Jardim Europa.

Produto (arquitetura e tipologia) – projeto de Isay Weinfeld, com

varias tipologias estrategicamente definidas de acordo com o

desequilíbrio de oferta e demanda na região (lofts).

Bairro consolidado e com escassez de terrenos, o que levou ao

desbalanceamento entre oferta e demanda por apartamentos.

TIR nominal esperada do projeto ~25% a.a.¹

Originação de transação off-market – Relacionamento de longo

prazo com Idea!Zarvos possibilitou acesso à transação.

Avaliação de risco-retorno + Experiência de estruturação –
conhecimento para tomada de risco de aprovação do projeto

somada à experiência em transações complexas, resultou em

estrutura de pagamento longa e sujeita à marcos do processo

de aprovação que permitiu ao mesmo tempo (i) alavancar o

retorno dos investidores; e (ii) mitigar grande risco do projeto.

Foco na demanda – dedicação para entender a demanda

permitiu à Central avaliar a necessidade de aumento do projeto

para entregar produto adequado para região e destravar valor

significativo ao projeto.

Dinâmica da Transação Tese do Investimento Criação de Valor Central
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Estratégia de Investimento da Central
Transações realizadas pela equipe da Central – Na Mata Itaim Bibi

Fonte: Central Capital Gestão de Recursos. Data de referência:nov/2022.  Exemplo de produto estruturado pela equipe da Central e/ou respectivos sócios, sem relação com ativo investido. Para maiores detalhes da estrutura incluindo os Ativos investidos, vide slide 9.
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Agenda
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4 Características dos Fundos e Termos da Oferta
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Características do Fundo
CS CERES IV CENTRAL FIM CRED PRIV (44.361.184/0001-90)

30

Classificação tributária e da Oferta Tratamento tributário de longo prazo; Oferta de acordo com o artigo 22 da Instrução CVM 555.

Administração
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo 
Couto de Magalhães Jr., 700 – 11º andar (parte), 13º e 14º andares (parte), inscrita no CNPJ sob o nº 61.809.182/0001-30.

Custódia ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo
Couto de Magalhães Jr., 700 – 11º andar (parte), inscrita no CNPJ sob o nº 68.328.632/0001-12.

Coordenador líder
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo
Couto de Magalhães Jr., 700 – 11º andar (parte), 13º e 14º andares (parte), inscrita no CNPJ sob o nº 61.809.182/0001-30.

Prazo de duração
O fundo terá condomínio fechado e terá prazo determinado de duração até 5 de junho de 2043. O Fundo poderá ser encerrado antecipadamente em
caso de encerramento antecipado dos Fundos Investidos, devendo a CSHG comunicar os cotistas do Fundo imediatamente, por meio de fato relevante.

Público alvo Investidores profissionais, nos termos da Resolução CVM 30.

Objetivo/Política de Investimento
O Fundo buscará obter retorno do capital investido através de sua valorização no longo prazo, por meio da aplicação preponderante de seu patrimônio
líquido nos Fundos Investidos ou nas Debêntures.

Investimento Mínimo R$ 250 mil.

Patrimônio Líquido Até R$ 410.000.000,00 (quatrocentos e dez milhões de reais).
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Amortização

O Fundo poderá fazer amortizações compulsórias, conforme e quando vier a ser comunicado pela CSHG, mediante instruções da gestora, nos termos
descritos abaixo.
A CSHG poderá promover amortizações parciais ou total das cotas do Fundo, a qualquer momento e sem necessidade de aprovação pela assembleia
geral de cotistas, na medida em que os valores recebidos pelo Fundo dos Fundos Investidos, inclusive a título de pagamento de amortizações e demais
proventos, sejam suficientes para o pagamento do valor de todas as exigibilidades e provisões do Fundo, inclusive com relação às taxas, devendo
informar a data.
A amortização deverá ser paga até o 3º (terceiro) dia útil posterior à data da cota utilizada pela CSHG para a realização da amortização.

Condições de Subscrição e Integralização das 
Cotas

As cotas serão integralizadas em moeda corrente nacional, conforme solicitação da CSHG aos cotistas, nos termos do regulamento do Fundo e do
Compromisso de Investimento. Na medida em que o Fundo necessite de recursos para investimento nos Fundos Investidos ou nas Debêntures e/ou
necessite de recursos para fazer frente às suas despesas e encargos, incluindo para o pagamento de tributos devidos pelo Fundo, os cotistas serão
chamados pela CSHG a aportar recursos no Fundo, mediante a integralização das cotas que tenham sido subscritas por cada um dos cotistas nos
termos dos Compromissos de Investimento. A CSHG deverá encaminhar notificação por escrito, a cada um dos cotistas, solicitando a integralização
parcial ou total das cotas originalmente subscritas pelos cotistas nos termos dos Compromissos de Investimento, onde deverá especificar o montante e
o prazo para integralização das cotas, que em nenhuma hipótese será inferior a 30 (trinta) dias, contados da data de envio pela CSHG.

Taxa de Administração O Fundo não pagará taxa de administração.

Taxa de Performance O Fundo não pagará taxa de performance.
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Comitê de Acompanhamento

O Fundo contará com um comitê de acompanhamento que será formado por até 7 (sete) membros, todos indicados pela CSHG, dentre os quais 1 (um)
membro deverá ser, necessariamente, sócio da Central Gestão de Recursos, 1 (um) membro deverá ser, necessariamente, integrante do quadro de
colaboradores da CSHG ou de suas partes relacionadas, enquanto os demais deverão ser, necessariamente, cotistas do Fundo (“Membros do Comitê”).

Os Membros do Comitê exercerão seus mandatos por prazo indeterminado, podendo renunciar ou ser substituídos a qualquer tempo a exclusivo critério
da CSHG. Caberá ao Comitê de Acompanhamento tratar e discutir sobre o acompanhamento e avaliação de desempenho do Fundo, inclusive com
relação ao desempenho das sociedades investidas pelos Fundos Investidos.

Os Membros do Comitê reunir-se-ão, ao menos, uma vez a cada 6 (seis) meses, e sempre que necessário, mediante solicitação de qualquer de seus
membros, da CSHG e/ou da gestora, conforme o caso. As convocações das reuniões do Comitê de Acompanhamento deverão ser enviadas aos
Membros do Comitê por meio de correio eletrônico ou carta registrada aos endereços fornecidos pelos Membros do Comitê à gestora e à CSHG, com
comprovação de entrega quando enviadas fisicamente. Independentemente das formalidades previstas neste item, será considerada validamente
convocada a reunião do Comitê de Acompanhamento à qual comparecerem a totalidade dos Membros do Comitê. O Comitê de Acompanhamento
poderá se reunir através de conferência telefônica, vídeo conferência ou outro meio semelhante, sendo válidas as manifestações realizadas por tais
meios. Nestes casos, qualquer Membro do Comitê poderá exercer seu voto por escrito enviando-o por correio eletrônico para os demais membros.

As reuniões do Comitê de Acompanhamento somente serão instaladas com a presença da maioria dos Membros do Comitê.

As discussões e orientações do Comitê de Acompanhamento dependerão da manifestação de, pelo menos, 3 (três) dos Membros do Comitê.

Das reuniões do Comitê de Acompanhamento serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros presentes, quando realizadas
presencialmente, ou, quando realizadas por meios eletrônicos, serão encaminhadas por correio eletrônico para todos os Membros do Comitê, cuja
validade será verificada mediante a recepção das respectivas manifestações destes junto à GESTORA.

A atividade do Comitê de Acompanhamento terá caráter gratuito, sendo que os Membros do Comitê não receberão qualquer remuneração do Fundo
pelo exercício de suas funções.
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Regime de Distribuição da Oferta Nos termos do artigo 22 da Instrução CVM 555.

Montante Total da Oferta R$ 410.000.000,00 (quatrocentos e dez milhões de reais)

Montante Mínimo da Oferta R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)

Preço de Emissão R$ 1.000,00 (um mil reais)

Negociação e Mercado Organizado
As Cotas não serão registradas para distribuição não sendo admitidas a negociação em mercados regulamentados de bolsa ou de balcão organizado,
observado que somente poderão ser transferidas, cedidas ou alienadas na forma prevista no Regulamento do Fundo.

Prazo de Colocação da Oferta
O prazo de distribuição das Cotas será de até 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de início da Oferta, sem prejuízo do disposto no artigo 22,
§10, da Instrução CVM 555.
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Administração BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

Custódia BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestão CENTRAL CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS S.A.

Coordenador líder BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Prazo de duração
O FIP terá condomínio fechado e prazo de duração de 07 (sete) anos contados da primeira integralização de cotas, podendo ser prorrogado por mais
01 (um) ano, a exclusivo critério da Central, mediante comunicação aos Cotistas e por mais 01 (um) ano, consecutivamente, mediante proposta da
Central e aprovação pela Assembleia Geral.

Público-alvo O Fundo é destinado exclusivamente a Investidores Profissionais, nos termos da Resolução CVM 30.

Objetivo/Política de investimento

O objetivo preponderante do FIP é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas no longo prazo e o retorno financeiro aos cotistas, por meio da
aquisição de valores mobiliários de emissão de companhias alvo que, conforme definido em regulamento, são sociedades por ações, abertas ou
fechadas, e sociedades limitadas a serem selecionadas pela Central, com foco de atuação oportunista no segmento imobiliário e que atendam os
requisitos exigidos pela regulamentação aplicável. A aquisição se dará durante o período de investimento e o objetivo será participar do processo
decisório de cada uma das companhias investidas, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão, inclusive, mas não se
limitando, por meio da: (i) titularidade de valores mobiliários que integrem os respectivos blocos de controle das companhias investidas; (ii) celebração
de acordos de acionistas ou de sócios das companhias investidas; e (iii) pela celebração de qualquer contrato, acordo, negócio jurídico ou a adoção de
outro procedimento que assegure ao FIP efetiva influência na definição da política estratégica e na gestão das companhias investidas, inclusive por
meio da indicação de membros do conselho de administração.

Período de investimento O período de investimento será de 03 (três) anos, a contar da data da primeira integralização das cotas.

Período de desinvestimento Período que se iniciará no 1º (primeiro) dia útil seguinte ao término do período de investimento e se estenderá até a data de liquidação do FIP.

Chamada de Capital

Os cotistas deverão integralizar as cotas, nos termos de cada chamada de capital, entre o 15º (décimo quinto) e o 32º (trigésimo segundo) dia a contar
da data de envio da chamada de capital aos cotistas. No 15º (décimo quinto) dia após a realização de uma notificação de chamada de capital pela
administradora, esta deverá enviar novo comunicado aos cotistas para (i) confirmar a chamada de capital e indicar os dados da conta corrente do FIP,
devendo os cotistas realizarem a integralização das cotas ou, alternativamente, (ii) cancelar a chamada de capital, mediante solicitação da Central.
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Características do FIP
CENTRAL REAL ESTATE I FIP MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
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CENTRAL REAL ESTATE I FIP MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)

Classes de cotas

“Cotas Classe A”:  cotas destinadas exclusivamente à Central, colaboradores e funcionários da Central e/ou partes relacionadas da Central, que sejam 
considerados Investidores profissionais, os quais deverão manter investimento em Cotas Classe A do FIP em montante equivalente a (i) 2% (dois por 
cento) do capital subscrito do FIP; ou (ii) o montante de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), o valor que for menor. Não será devido pelos 
cotistas das Cotas Classe A as parcelas da taxa de administração e da taxa de performance.
“Cotas Classe B” e “Cotas Classe C”:  destinadas exclusivamente a investidores profissionais.

Investimento Mínimo
O valor mínimo de subscrição no FIP será de R$ 5.000.000 (cinco milhões de reais), para as Cotas Classe B e Cotas Classe C, sendo certo que não
haverá valor mínimo de subscrição para Cotas Classe A.

Taxa de administração

2,00% (dois por cento) ao ano, calculada sobre as seguintes bases: (i) durante o período de investimento: incidente sobre o capital subscrito; e (ii) 
durante o período de desinvestimento: incidente sobre o patrimônio líquido. O pagamento será realizado da seguinte forma:
i) 2,00% (dois por cento) ao ano, sendo cobrado apenas 0,5% (cinco décimos por cento), até que o percentual de cotas integralizadas atinja 30% 
(trinta por cento) do capital subscrito, e a cobrança do restante, equivalente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), será postergada para 
pagamento nos termos do item (ii) abaixo (“Parcela Postergada”);
ii) a Parcela Postergada deverá ser corrigida pela variação positiva do IPCA e paga pelo FIP em 6 (seis) parcelas mensais, a contar do primeiro mês 
subsequente à ocorrência do evento descrito no item (i) acima;
iii) a partir da ocorrência do evento descrito no item (i) acima, a taxa de administração passará a ser equivalente a 2,00% (dois) por cento ao ano e 
cobrada sobre o patrimônio líquido do fundo.

Taxa de performance

A cada distribuição do FIP, a Central e os cotistas das Classes B e Classe C dividirão o montante a ser distribuído de acordo com a regra abaixo:
i) primeiramente, serão realizados os pagamentos integralmente destinados aos cotistas da Classe B e Classe C, pro rata e proporcionalmente ao 
capital integralizado de cada cotista, até que tenham recebido o valor correspondente a 100% (cem por cento) do seu respectivo capital integralizado;
ii) posteriormente, serão realizados os pagamentos integralmente destinados aos cotistas da Classe B e da Classe C, pro rata e proporcionalmente ao 
capital integralizado de cada cotista, até que tenham recebido o valor correspondente à correção do respectivo Hurdle sobre o capital integralizado, até 
o momento de cada distribuição; e 
iii) uma vez atendido o disposto nos incisos (i) e (ii) acima, qualquer amortização de Cotas Classe B ou Cotas Classe C subsequente ou resgate de 
Cotas Classe B ou Cotas Classe C, quando da liquidação do FIP, será destinado da seguinte forma: (a) 80% (oitenta por cento) aos cotistas da Classe 
B e aos cotistas da Classe C, sob a forma de amortização ou resgate das Cotas; e (b) 20% (vinte por cento) à Central, a título de taxa de performance.

Hurdle Retorno preferencial alvo do Fundo, correspondente à variação do IPCA acrescida de 7% (sete por cento) ao ano.
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Características do FIP
CENTRAL REAL ESTATE I FIP MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)

Governança (equipe-chave e key person)
A Central compromete-se a manter um nível de excelência na gestão do FIP, mantendo, para isso, uma equipe de profissionais qualificados e
experientes com perfil compatível com as atividades que serão desempenhadas, sendo um deles o Sr. Thiago Carvalho Machado da Costa, sócio
fundador da Central (“key person”).

Coinvestimento

Caso o FIP não realize o investimento total disponível em uma oportunidade de investimento em companhias alvo apresentada pela Central, e desde
que não haja investidores pré-determinados ou estratégicos para financiar o restante de tal oportunidade de investimento, a Central poderá promover o
coinvestimento nas companhias alvo, a seu exclusivo critério, observado o disposto no regulamento do FIP e desde que, no âmbito do coinvestimento,
a alocação de recursos pelo FIP seja equivalente a, no mínimo, 15% (quinze por cento) sobre o valor do capital subscrito do FIP, na data do
coinvestimento, limitado ao valor de capital subscrito que ainda não tenha sido comprometido junto a outras companhias alvo e/ou companhias
investidas e que não tenha sido objeto de chamada de capital:
(i) Configurar-se-á hipótese de Coinvestimento a situação em que, cumulativamente, (i) a Gestora tenha efetivo poder decisório sobre a composição
dos investidores das companhias a serem investidas, e (ii) haja espaço para alocação de recursos de investidores sem que haja sócios pré-
determinados e/ou estratégicos para as Companhias Alvo devidamente definidos para preencher referido espaço;
(ii) Sempre que a Central desejar combinar investimentos do FIP com investimentos de coinvestidores, a Central deverá oferecer aos cotistas da Classe
B e Classe C o equivalente a 70% (setenta por cento) da oportunidade de coinvestimento, na proporção de suas cotas; e (b) discricionariamente, a
potenciais terceiros investidores os demais 30% (trinta por cento) da oportunidade de coinvestimento, desde que tais terceiros sejam (i) entidades
fechadas de previdência complementar – EFPC ou fundos de investimento destinados exclusivamente a uma ou mais EFPC; (ii) entidades abertas de
previdência complementar – EAPC ou fundos de investimento destinados exclusivamente a uma ou mais EAPC; (iii) Entidades Seguradoras ou de
Capitalização ou fundos de investimento destinados exclusivamente a uma ou mais Seguradoras; (iv) investidores estrangeiros; (v) investimento
proprietário ou tesouraria de entidades participantes do mercado de capitais; (vi) fundos patrimoniais (endowments) constituídos no Brasil ou no
exterior; (vii) fundos de investimento alocadores (fund of funds) constituídos no Brasil ou no Exterior; ou (viii) fundos de investimento geridos por
gestoras independentes, não exclusivos, que tenham como estratégia o investimento em pluralidade de ativos de private equity e/ou do setor
imobiliário;
(iii) O coinvestimento poderá, a critério da Central, ser realizado por meio de veículo gerido pela Central, observado que a taxa de administração devida
em tal veículo não poderá ser maior que a taxa de administração devida pelo FIP, sem prejuízo da taxa de performance ser estabelecida a critério da
Central, sem qualquer restrição.

Demais condições relacionadas aos coinvestimentos estão dispostas no regulamento do FIP.
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Características do Fundo Debênture
CS CERES IV DEB CENTRAL FIM CRED PRIV IE (44.371.890/0001-13)

Classificação tributária e da oferta Tratamento tributário de longo prazo; Oferta de acordo com a Instrução CVM 555.

Administração CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.

Custódia ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

Prazo de duração
O fundo terá condomínio fechado e terá prazo determinado de duração até 5 de junho de 2043, ou quando da amortização total de suas cotas, entre 
eles aquele que ocorrer primeiro.

Público alvo O fundo é destinado exclusivamente a aplicações de investidores profissionais, nos termos da Resolução CVM 30.

Objetivo/Política de investimento
O fundo buscará obter retorno do capital investido através de sua valorização no longo prazo, por meio da aplicação preponderante de seu patrimônio 
líquido em debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em quatro séries, para distribuição pública, com esforços restritos 
de distribuição, de acordo com a Instrução CVM nº 476/09, a serem emitidas pela Central Capital Gestão de Recursos.

Taxa de Administração O fundo não pagará taxa de administração.

Taxa de Performance O fundo não pagará taxa de performance.
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Termos da Debênture

Classificação da oferta Oferta Pública com Esforços Restritos (ICVM 476).

Emissão CENTRAL CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS S.A.

Agente fiduciário VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Valor total da emissão
O valor total da emissão será de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) na data de emissão, sendo (i) R$ 1.900.000,00 (um milhão e 
novecentos mil reais) relativos às debêntures da primeira série, (ii) R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) relativos às debêntures da segunda série, 
(iii) R$ 100.000,00 (cem mil reais) relativos às debêntures da terceira série, e (iv) R$ 10.000,00 (dez mil reais) relativos às debêntures da quarta série.

Data de vencimento
Observado o disposto na escritura e ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado, de resgate antecipado obrigatório, de liquidação antecipada 
compulsória e de resgate antecipado facultativo, as debêntures terão vencimento em 5 de junho de 2043, data em que a emissora deverá amortizar a 
integralidade do valor nominal unitário das debêntures, acrescido da remuneração e dos demais valores devidos nos termos da escritura.

Remuneração
Sobre o valor nominal unitário ou o saldo do valor nominal unitário das debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios pré-fixados 
correspondentes a 1% (um por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, que serão devidos nas datas previstas na escritura.

Prêmio – Taxa de Administração

Cada debênture da primeira série e cada debênture da segunda série dará ao seu titular, a título de prêmio, o direito ao recebimento, anualmente, nas 
datas indicada na escritura, de uma parcela dos valores contabilizados nas demonstrações financeiras auditadas da emissora no exercício social de 
referência a título de taxa de administração e/ou gestão relacionada a fundos de investimentos, carteiras administradas ou quaisquer outras estruturas 
equivalentes que venham a ser criadas que sejam geridos(as) e/ou administrados(as) pela Emissora, acrescido do recebimento de dividendos e/ou 
ganhos na alienação de participação(ões) em/de sociedades em que a emissora detenha quaisquer direitos de participação, desde que decorrentes e 
efetivamente recebidos em contrapartida da prestação de serviços de qualquer natureza prestado pela emissora; deduzidos de todos os tributos 
aplicáveis (conforme escritura). O percentual a ser pago como prêmio seguirá a regra abaixo:
I) Exercício social de 2023: 5%;
I) Exercício social de 2024: 6%;
I) Exercício social de 2025 em diante: 7%.
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Termos da Debênture

Prêmio – Taxa de Performance

Cada debênture da terceira série e cada debênture da quarta série dará ao seu titular, a título de prêmio, o direito ao recebimento, anualmente, de uma 
parcela dos valores contabilizados nas demonstrações financeiras auditadas da emissora no exercício social de referência a título de taxa de 
performance pela prestação de serviços de gestão dos fundos da gestora, deduzidos de todos os tributos aplicáveis (conforme escritura). O percentual 
da taxa de performance a ser pago como prêmio seguirá a regra abaixo, com base na data em que tenha ocorrido a celebração do primeiro 
compromisso de investimento vinculante ou a primeira integralização de cotas de tal fundo, o que ocorrer primeiro, o seguinte percentual:
I) Data de partida entre a celebração do compromisso de investimento vinculante ou a primeira integralização de cotas do FIP e 1 ano a frente: 20%;
II) Data de partida entre 1 ano e 2 anos da celebração do compromisso de investimento vinculante ou a primeira integralização de cotas do FIP: 15%;
III) Data de partida entre 2 anos e 3 anos da celebração do compromisso de investimento vinculante ou a primeira integralização de cotas do FIP: 10%;
IV) A partir de 3 anos da celebração do compromisso de investimento vinculante ou a primeira integralização de cotas do FIP: 0%.

Resgate antecipado obrigatório

A emissora deverá realizar o resgate antecipado total (sendo vedado o resgate antecipado parcial) das debêntures da primeira série e/ou das 
debêntures da segunda série e/ou das debêntures da terceira série e/ou das debêntures da quarta série, conforme o caso, caso ocorra, a qualquer 
tempo a partir da data de emissão, um evento de liquidez (conforme definido na escritura), desde que aprovado em sede de Assembleia Geral de 
Debenturistas da respectiva série. Nesse sentido, entende-se por preço unitário em evento de liquidez o resultado equivalente a 20% do valor de 
avaliação, sendo contabilizado de forma proporcional aos debenturistas (conforme fórmula definida na escritura).

Resgate antecipado facultativo (debêntures da 
primeira série e debêntures da segunda série)

A emissora poderá, a seu exclusivo critério, e desde que cumpra as condições estabelecidas em escritura, optar por resgatar parcialmente, mediante 
sorteio, ou integralmente, as debêntures da primeira série e/ou as debêntures da segunda série, mediante o pagamento, para cada debênture 
resgatada, do preço unitário do resgate antecipado facultativo, conforme abaixo definido:
Até o dia 8 de junho de 2027 (exclusive), a emissora não poderá fazer qualquer resgate antecipado facultativo.
A partir do dia 8 de junho de 2027 (inclusive), e desde que esteja cumprindo todas as condições da escritura, a emissora estará autorizada a exercer o 
resgate antecipado facultativo, sendo certo que (i) poderá ocorrer apenas 1 (um) evento a cada período de 12 (doze) meses, (ii) a quantidade de 
debêntures da primeira série e debêntures da segunda série resgatadas em cada evento deverá ser a mesma para ambas as séries e limitada a:
I) Entre 8 de junho de 2027 (inclusive) e 8 de junho de 2028 (inclusive): no máximo 50% das debentures de cada série.
II) A partir de 9 de junho de 2028 (inclusive): no máximo 100% das debentures de cada série.
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Tendo em vista a natureza dos investimentos a serem realizados pelo Fundo, os cotistas devem estar cientes

dos riscos a que estão sujeitos os investimentos e aplicações do Fundo e dos Fundos Investidos, conforme

aplicáveis, nos termos descritos abaixo, de forma sumária e não exaustiva, não havendo garantias, portanto,

de que os recursos integralizados no Fundo serão remunerados conforme esperado pelos cotistas.

01. Risco de Restrições ao Resgate de Cotas e Liquidez Reduzida. O Fundo, constituído sob forma de

condomínio fechado, não admite o resgate de suas cotas a qualquer momento. As amortizações parciais e/ou

total das cotas serão realizadas, nos termos do regulamento do Fundo, sempre no melhor interesse do Fundo,

na medida em que o valor de ganhos e rendimentos do Fundo, em função de seus investimentos em cotas

dos Fundos Investidos e outros ativos permitidos, sejam suficientes para o pagamento do valor de todas as

exigibilidades e provisões do Fundo ou na data de liquidação do Fundo. A liquidação antecipada do Fundo por

qualquer motivo, inclusive, mas não limitadamente, em função da liquidação ou encerramento do prazo de

duração de veículos de investimento em que ele invista, pode acarretar o recebimento antecipado dos recursos

investidos no Fundo ou na necessidade de realização dos resgates por meio da dação em pagamento dos

ativos do Fundo, nos termos do regulamento do Fundo. Caso os cotistas queiram se desfazer dos seus

investimentos no Fundo, será necessária a venda das suas cotas no mercado secundário, observado o

público-alvo do Fundo, além dos termos e condições dos Compromissos de Investimento referentes à

subscrição e integralização de suas cotas e o disposto no regulamento do Fundo.

02. Risco de Propriedade de Cotas versus Propriedade dos Ativos. Apesar de a carteira ser constituída,
predominantemente, de cotas dos Fundos Investidos, a propriedade das cotas não confere aos cotistas a

propriedade direta sobre as cotas dos Fundos Investidos ou sobre os ativos financeiros que compõem as

respectivas carteiras. Os direitos dos cotistas são exercidos sobre todos os ativos das carteiras de modo não

individualizado, proporcionalmente ao número de cotas integralizadas.

03. Risco de Liquidez Reduzida dos Ativos. Há o risco de redução ou inexistência de demanda pelos

ativos integrantes da carteira do Fundo e/ou dos ativos dos Fundos Investidos nos respectivos mercados em

que são negociados, devido a condições específicas atribuídas a esses ativos ou aos próprios mercados em

que são negociados. Em virtude de tais riscos, o Fundo e os Fundos Investidos poderão encontrar dificuldades

para liquidar posições ou negociar os referidos ativos pelo preço e no tempo desejados, de acordo com as

respectivas estratégias de gestão adotadas, permanecendo expostos, durante o respectivo período de falta de

liquidez, aos riscos associados aos referidos ativos, que podem, inclusive, obrigar o Fundo e os Fundos

Investidos a aceitarem descontos nos seus respectivos preços, de forma a realizar sua negociação em

mercado.

04. Risco de Pagamento Condicionado aos Retornos dos Ativos do Fundo. Os recursos gerados pelo

Fundo serão provenientes dos rendimentos, dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações e quaisquer

outras remunerações que sejam atribuídas às cotas dos Fundos Investidos, inclusive amortização ou resgate

integral das cotas dos Fundos Investidos. A capacidade do Fundo de amortizar as cotas está condicionada ao

efetivo recebimento pelo Fundo dos recursos acima citados.

05. Risco de Concentração de Carteira. O Fundo deverá investir, no mínimo, 95% (noventa e cinco por

cento) de seu patrimônio líquido em cotas dos Fundos Investidos, o que implicará concentração dos

investimentos do Fundo em ativos emitidos por 2 (dois) emissores e de pouca liquidez. Ainda, o FIP, por sua

vez, deverá investir, no mínimo, 90% (noventa por cento) de seu patrimônio líquido em títulos e valores

mobiliários representativos de, ou conversíveis em, participação societária de sociedades alvo, em linha com

sua política de investimento, e o Fundo Debênture poderá investir até 100% (cem por cento) de seu

patrimônio líquido nas debêntures. Quanto maior a concentração dos recursos aplicados pelo Fundo em ativos

de um mesmo emissor, maior é o risco a que o Fundo está exposto, o mesmo sendo válido para os Fundos

Investidos. Desta forma, o Fundo estará sujeito aos mesmos riscos dos Fundos Investidos, os quais estão

expostos de forma não exaustiva nesta seção, e os resultados do Fundo dependerão dos resultados atingidos

pelos Fundos Investidos.

06. Risco de Taxas incidindo indiretamente no Fundo. Conforme descrito no regulamento do Fundo, o
Fundo estará sujeito ao pagamento das taxas de administração, gestão e performance, bem como demais

custos e taxas referentes à manutenção do funcionamento dos Fundos Investidos.

07. Risco de Ausência de Garantia de Rentabilidade. O Fundo e os Fundos Investidos não possuem

garantia de rentabilidade mínima aos seus investidores, seja pela CSHG, pelo Fundo Garantidor de Créditos –

FGC ou qualquer outra garantia. Caso os rendimentos decorrentes dos ativos investidos pelo Fundo não

constituam patrimônio suficiente para a valorização das cotas, a rentabilidade dos cotistas será inferior a

qualquer meta eventualmente indicada pela CSHG. Assim, não há garantias de retorno efetivo do investimento

nas cotas.
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08. Risco de Patrimônio Líquido Negativo. Na medida em que o valor do patrimônio líquido do Fundo ou

dos Fundos Investidos, conforme o caso, seja insuficiente para satisfazer dívidas e demais obrigações, a

insolvência do Fundo ou do Fundos Investidos poderão ser requerida judicialmente (i) por quaisquer credores

do Fundo e/ou dos Fundos Investidos, conforme aplicável, (ii) por deliberação da assembleia geral de cotistas,

ou (iii) pela CVM. Os prestadores de serviço do Fundo e dos Fundos Investidos, em especial os respectivos

administradores e o gestores, não respondem por obrigações legais e contratuais assumidas pelo Fundo e

pelos Fundos Investidos, tampouco por eventual patrimônio negativo decorrente dos investimentos realizados

pelo Fundo ou pelos Fundos Investidos. O regime de responsabilidade limitada dos cotistas, e o regime de

insolvência dos Fundos de investimento são inovações legais recentes que ainda não foram regulamentadas

pela CVM, nem foram sujeitas à revisão judicial. Caso (i) referidas inovações legais sejam alteradas; ou (ii) o

Fundo ou os Fundos Investidos sejam colocados em regime de insolvência, e a responsabilidade limitada dos

cotistas seja questionada em juízo, os cotistas (ou o Fundo, no âmbito dos Fundos Investidos) poderão ser

chamados a aportar recursos adicionais ao Fundo (ou aos Fundos Investidos) para fazer frente ao patrimônio

negativo, em valor superior ao valor das cotas por ele detidas.

09. Risco relacionado aos fatores macroeconômicos e à política governamental. Os Fundos

Investidos e, consequentemente, o Fundo, poderão estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios

ou exógenos ao controle da CSHG, tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários,

situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica ou financeira que

modifiquem a ordem atual e influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro,

incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e de mudanças legislativas, que

poderão resultar em (a) perda de liquidez dos ativos que compõem a carteira dos Fundos Investidos e (b)

inadimplência dos emissores dos ativos. Tais fatos poderão acarretar prejuízos para os cotistas e atrasos no

pagamento de amortizações e resgates. Não obstante, os Fundos Investidos desenvolverão suas atividades

em diferentes jurisdições, estando sujeito, portanto, aos efeitos da política econômica praticada pelos

respectivos governos, que podem intervir na economia realizando relevantes mudanças em suas políticas. As

medidas para controlar a inflação e implementar as políticas econômica e monetária pode envolver alterações

nas taxas de juros, desvalorização da moeda, controle de câmbio, aumento das tarifas públicas, entre outras

medidas. Essas políticas, bem como outras condições macroeconômicas, podem impactar significativamente a

economia e o mercado de capitais nacional. A adoção de medidas que possam resultar na flutuação da

moeda, indexação da economia, instabilidade de preços, elevação de taxas de juros ou influenciar a política

fiscal vigente poderão impactar os negócios, as condições financeiras, os resultados operacionais do Fundo e

a consequente distribuição de rendimentos aos cotistas. Impactos negativos na economia, tais como

recessão, perda do poder aquisitivo da moeda e aumento exagerado das taxas de juros resultantes de políticas

internas ou fatores externos podem influenciar nos resultados do Fundo.

10. Risco de não integralização do valor total dos Compromissos de Investimento. Não obstante a

expectativa de que os Fundos Investidos encontrem oportunidades de investimento durante determinado

período, caso os Fundos Investidos não encontrem oportunidades suficientes, o valor total dos Compromissos

de Investimento de cada cotista poderá não ser objeto de Requerimento de Integralização.

11. Risco de descontinuidade/liquidação antecipada. A assembleia geral de cotistas do Fundo e os

investidores do Fundos Investidos poderão optar pela liquidação antecipada do Fundo e/ou dos Fundos

Investidos, respectivamente. Nessas situações, os cotistas terão seu horizonte original de investimento

reduzido e poderão não conseguir reinvestir os recursos recebidos com a mesma remuneração esperada, não

sendo devida pelo Fundo, pela CSHG nenhuma multa ou penalidade, a qualquer título, em decorrência desse

fato.

12. Risco operacional. Há a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou
inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos, pelos prestadores de

serviços e/ou partes relacionadas ao Fundo. Os valores dos ativos financeiros do Fundo e suas respectivas

negociações poderão ser afetados por elementos externos variados (como, alteração de regulamentação

aplicável aos Fundos de investimento, direta ou indiretamente, intervenção nos mercados por órgãos

reguladores, etc.), inclusive em relação aos fluxos de operações realizadas pelo Fundo nos mercados

internacionais, de forma direta ou indireta, conforme os mercados em que as operações são realizadas. Ainda,

os meios pelos quais as operações realizadas pelo Fundo são registradas e/ou negociadas poderão sujeitá-lo

a riscos operacionais variados (como, problemas de comunicação, não realização ou efetivação de operações

nestes mercados em decorrência de feriados, etc.). Adicionalmente, outras situações de ordem operacional

poderão gerar bloqueios, atrasos, ou mesmo impossibilitar o efetivo cumprimento das operações realizadas

pelo Fundo no âmbito dos sistemas e serviços dos respectivos mercados de negociação e/ou de registro,

podendo afetar a transferência dos recursos e ativos financeiros negociados, independentemente da diligência

da CSHG, nas respectivas esferas de competência, na execução de suas atividades, como, por exemplo, a

inadimplência de quaisquer das partes relacionadas às operações, direta ou indiretamente, ou, ainda, de falhas

ou atrasos sistêmicos.
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13. Riscos provenientes do uso de derivativos. Os Fundos Investidos poderão realizar operações nos

mercados de derivativos para fins de proteção de carteira, na forma da regulamentação aplicável, sendo que

tais operações podem (i) aumentar a volatilidade dos Fundos Investidos e, consequentemente, do Fundo, (ii)

limitar as possibilidades de retornos, (iii) não produzir os efeitos pretendidos, e/ou (iv) determinar perdas ou

ganhos aos cotistas dos Fundos Investidos e, consequentemente, ao Fundo e a seus cotistas.

Adicionalmente, mesmo que as operações de derivativos tenham objetivo de proteção da carteira contra

determinados riscos, não é possível garantir a inexistência de perdas, se ocorrerem os riscos que se pretendia

proteger. Os preços dos ativos financeiros e dos derivativos podem sofrer alterações substanciais que podem

levar a perdas ou ganhos significativos.

14. Risco de alteração da legislação tributária. O Governo Federal regularmente introduz alterações nos

regimes tributários que podem aumentar a carga tributária incidente sobre o mercado brasileiro de valores

mobiliários. Essas alterações podem incluir modificações na alíquota e/ou na base de cálculo dos tributos e,

ocasionalmente, a criação de novos tributos, inclusive temporários, cujos recursos são destinados a

determinadas finalidades governamentais. Os efeitos dessas medidas de reforma fiscal e quaisquer outras

alterações decorrentes da promulgação de reformas fiscais adicionais não podem ser quantificados. No

entanto, algumas dessas medidas poderão sujeitar o Fundo, os Fundos Investidos e os demais ativos do

Fundo, bem como os cotistas a novos recolhimentos não previstos inicialmente. Não há como garantir que as

regras tributárias atualmente aplicáveis permanecerão vigentes, existindo o risco de tais regras serem

modificadas no contexto de uma eventual reforma tributária, o que poderá impactar os resultados do Fundo e

a rentabilidade esperada dos cotistas. Caso seja necessário o pagamento de tributos, é possível que os

investidores do Fundo tenham de aportar recursos que superem o valor subscrito nominal.

15. Risco decorrente da pandemia do COVID-19. Em decorrência da atual pandemia do COVID-19
(coronavírus), conforme decretada pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de março de 2020,

observou-se a determinação por governos estrangeiros e locais de medidas restritivas, especialmente

relacionadas ao fluxo de pessoas, visando diminuir a disseminação do COVID-19. Surtos como este podem

resultar em restrições de mobilidade interna e internacional, fechamento prolongado de locais de trabalho,

interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira

geral pela população, além da volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, o que podem ter um

efeito adverso relevante na economia global e/ou na economia brasileira. Neste momento, não é possível

determinar qual será o impacto final de tais medidas restritivas e do próprio COVID-19 nas economias globais

e locais. No entanto, os impactos negativos observados até o momento contribuíram para a volatilidade e um

severo declínio em praticamente todos os mercados financeiros. Qualquer mudança material nos mercados

financeiros ou na economia brasileira como resultado desses evento pode afetar material e adversamente os

negócios, a condição financeira, os resultados das operações do ativos alvo dos Fundos Investidos e, por

consequência, poderá impactar negativamente a rentabilidade das cotas dos Fundos Investidos e, logo, do

Fundo. Assim, o cenário econômico atual traz circunstâncias de completa imprevisibilidade para a realização de

operações nos mercados financeiro e de capitais, especialmente no que tange à distribuição de valores

mobiliários. Além disso, as mudanças materiais nas condições econômicas resultantes da pandemia global do

COVID-19 podem impactar a captação de recursos pelo Fundo.

16. Risco decorrente da precificação dos ativos integrantes da carteira. A precificação dos ativos

integrantes da carteira do Fundo, dos Fundos Investidos e de outros Fundos direta ou indiretamente investidos

deverá ser realizada de acordo com os critérios e procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores

mobiliários, e de instrumentos financeiros derivativos e demais operações, estabelecidos na regulamentação

em vigor. Referidos critérios de avaliação de ativos, tais como os de marcação a mercado (mark-to-market)

poderão ocasionar variações nos valores dos ativos integrantes da carteira do Fundo e dos Fundos Investidos,

resultando em aumento ou redução no valor das cotas dos Fundos Investidos e do Fundo.

17. Risco das aplicações de longo prazo. O Fundo persegue o tratamento tributário de longo prazo, porém
sem o compromisso de atingir tal meta, nos termos da regulamentação em vigor. A manutenção de títulos

longos nas carteiras do Fundo pode causar volatilidade no valor da cota em alguns momentos, podendo,

inclusive, ocasionar perdas aos cotistas.

18. Risco de crédito. Os ativos nos quais o Fundo e os Fundos Investidos investem oferecem risco de

crédito, ou seja, os ativos estão sujeitos à capacidade dos seus emissores e/ou contrapartes em honrar os

compromissos de pagamento de juros e principal de suas dívidas. Alterações nas condições financeiras dos

emissores dos títulos e/ou contrapartes de transações do Fundo, dos Fundos Investidos e e/ou na percepção

que os investidores têm sobre tais condições, bem como alterações nas condições econômicas e políticas que

possam comprometer a sua capacidade de pagamento, podem trazer impactos significativos em termos de

preços e liquidez dos ativos desses emissores. Mudanças na percepção da qualidade dos créditos dos

emissores, mesmo que não fundamentadas, poderão trazer impactos nos preços dos títulos, comprometendo

também sua liquidez. O Fundo e os Fundos Investidos poderão ainda incorrer em risco de crédito na liquidação

das operações realizadas por meio de corretoras e distribuidoras de valores mobiliários. Na hipótese de um

problema de falta de capacidade e/ou disposição de pagamento de qualquer dos emissores de títulos de

dívida ou das contrapartes nas operações integrantes da carteira do Fundo e dos Fundos Investidos, estes

poderão sofrer perdas, podendo inclusive incorrer em custos para conseguir recuperar os seus créditos.
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19. Riscos relacionados à amortização/resgate de Cotas. Em caso de dificuldade na alienação do ativos

integrantes de suas carteiras, o Fundo e os Fundo Investidos estão expostos a determinados riscos inerentes

aos ativos integrantes de suas carteiras e aos mercados em que os mesmos são negociados, incluindo a

eventualidade de a gestora não conseguir alienar os respectivos ativos quando tiver interesse para fins de

realização do pagamento de amortização ou resgate de Cotas ou qualquer outra forma de distribuição de

resultados do Fundo e/ou dos Fundos Investidos.

20. Risco regulatório. As eventuais alterações nas normas ou leis aplicáveis ao Fundo e seus Fundos direta

ou indiretamente investidos, incluindo os Fundos Investidos, seus ativos financeiros, incluindo, mas não se

limitando àquelas referentes a tributos, podem causar um efeito adverso relevante no preço dos ativos e/ou na

performance das posições financeiras adquiridas pelo Fundo.

21. Risco de não realização de investimentos. Não há garantias de que os investimentos pretendidos pelo
Fundos Investidos e pelo Fundo estejam disponíveis no momento e em quantidade convenientes ou desejáveis

à satisfação de sua política de investimentos, o que pode resultar em investimentos menores ou mesmo na

não realização dos mesmos.

22. Prazo de resolução de processos judiciais. O Fundo, os Fundos Investidos e/ou outros Fundos direta

ou indiretamente investidos pelo Fundo poderão ser partes em demandas judiciais, tanto no polo ativo como

no polo passivo. A resolução de tais demandas poderá não ser alcançada em tempo razoável. Ademais, não

há garantia de que o Fundo, os Fundos Investidos e/ou outros Fundos direta ou indiretamente investidos pelo

Fundo obterão resultados favoráveis nas demandas judiciais. Tais fatos poderão afetar de forma adversa o

valor da carteira dos Fundos Investidos, do Fundo e, consequentemente, os seus resultados e a rentabilidade

dos cotistas.

23. Dependência da gestora do FIP. A gestão da carteira do FIP e a sua performance dependerão em

larga escala das habilidades e expertise do grupo de profissionais da Central, na qualidade de gestora do FIP.

A perda de um ou mais executivos da Central poderá ter impacto significativo nos negócios e na performance

financeira do FIP e, consequentemente, do Fundo. A Central também pode se tornar dependente dos serviços

de consultores externos e suas equipes. Se esses serviços se tornarem indisponíveis, a Central pode precisar

recrutar profissionais especializados, sendo que poderá enfrentar dificuldades na contratação de tais

profissionais.

24. Risco de potencial conflito de interesses. O Fundo e/ou os Fundos Investidos poderão figurar como

contraparte de seus prestadores de serviços e/ou dos cotistas, bem como de Fundos de investimento ou

carteira de valores mobiliários administrados e/ou geridos por seus respectivos administradores fiduciários

e/ou gestores. Desta forma, tais partes poderão eventualmente tomar decisões relacionadas aos ativos

investidos pelo Fundo e/ou pelos Fundos Investidos que possam afetar negativamente a rentabilidade dos

Fundos Investidos e/ou do Fundo. Ainda, os Fundos Investidos e/ou as sociedades investidas pelo FIP

poderão vir a contratar transações com eventual conflito de interesses. O fato de certas transações em

potencial ou efetivo conflito de interesses estarem sujeitas à aprovação em assembleia geral de cotistas não

necessariamente mitiga o risco de que tais transações impactem negativamente os Fundos Investidos e,

consequentemente, o Fundo. As hipóteses de potencial conflito de interesses serão endereçadas pelos

respectivos administradores fiduciários e/ou gestores de acordo com suas políticas internas e sempre em

observância à regulamentação aplicável.

25. Risco de exposição a investimento em participações societárias (equity). Com relação às

sociedades das quais o Fundo, direta ou indiretamente por meio do FIP, poderá passar a ser sócios ou

acionistas, não há garantias de: (i) bom desempenho; (ii) solvência; (iii) continuidade de suas atividades; (iv)

liquidez para a alienação dos valores mobiliários de emissão de tais sociedades; e (v) valor esperado na

alienação dos valores mobiliários de emissão de tais sociedades. Tais riscos, se materializados, podem

impactar negativa e significativamente os resultados do Fundo. Os pagamentos relacionados aos ativos de

emissão de tais sociedades, como dividendos, juros e outras formas de remuneração, podem vir a se frustrar

em razão da insolvência, falência, mau desempenho operacional da respectiva sociedade e outros fatores.

26. Risco associado à ausência de garantia real das Debêntures. O Fundo busca investir parcela
preponderante do seu patrimônio no Fundo Debênture que, por sua vez, investe nas Debêntures, bem como

diretamente nas Debêntures, as quais não contarão com qualquer garantia real ou preferência em relação aos

demais credores da emissora das debêntures. Dessa forma, na hipótese de falência ou liquidação (ou

procedimento similar) da emissora, os titulares das Debêntures estarão subordinados aos demais credores da

emissora e somente preferirão aos titulares de créditos subordinados aos demais credores, se houver, e

acionistas da emissora em relação à ordem de recebimento de seus créditos. Em caso de liquidação da

emissora, não há como garantir que os titulares das debêntures receberão a totalidade ou mesmo parte dos

seus créditos.
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27. Risco associado à remuneração dos investidores das Debêntures. O Fundo busca investir parcela

do seu patrimônio no Fundo Debênture que, por sua vez, investe nas Debêntures, bem como diretamente nas

Debêntures, e, de acordo com o disposto na escritura de emissão das debêntures, os debenturistas farão jus

a uma participação na receita da emissora correspondente. Na hipótese de a emissora não apurar lucro

positivo durante algum de seus exercícios sociais utilizados como base para cálculo da participação nos lucros,

não será devido o pagamento da referida participação nos lucros para tal período, assim como um resultado

negativo não será compensado com resultados positivos futuros. Portanto, os debenturistas poderão, na

hipótese acima prevista, não obter o pagamento da remuneração das Debêntures no referido período.

28. Risco associado a não concretização da estruturação e distribuição das Debêntures. As

Debêntures serão distribuídas por meio de oferta pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos

da Instrução CVM n⁰ 476/09, de forma que no momento da emissão do presente Regulamento, a oferta das

Debêntures ainda não foi concluída e está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes de

integralização, inclusive incluindo arquivamentos de atos societários relativos à emissão das Debêntures e sua

emissora perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo e a distribuição pela Administradora do cotas do

Fundo no valor de, pelo menos, R$400.000.000,00 (“Condições Precedentes das Debêntures”). Portanto,

caso as Condições Precedentes das Debêntures não sejam integralmente cumpridas ou a emissão e oferta

das Debêntures não se concretize, por qualquer motivo, o Fundo e o Fundo Debênture não alocarão parcela

de seus recursos nas Debêntures, podendo o Fundo poderá não conseguir atingir o objetivo descrito em sua

política de investimento, impactando, portanto, a implementação da estratégia de investimento do Fundo.

29. Risco de destituição do gestor do FIP e pagamento de multa por destituição. O regulamento do
FIP prevê que o seu gestor poderá ser destituído com ou sem justa causa. A destituição com ou sem justa

causa deverá ser aprovada pelos cotistas reunidos em assembleia geral pelo quórum qualificado previsto no

regulamento do FIP. Portanto, em caso de insatisfação com a prestação de serviços pelo gestor do FIP que

não configure uma hipótese de justa causa, o Fundo e os demais cotistas do FIP poderão ter dificuldade em

aprovar a destituição do gestor do FIP em sede de assembleia geral de cotistas em virtude do quórum

aplicável.

30. Risco relacionado à caracterização de Justa Causa para destituição do gestor do FIP. O gestor

do FIP poderá ser destituído por justa causa em determinadas situações apenas mediante decisão proferida

pelo tribunal competente comprovando que suas ações, ou omissões, ensejaram a destituição por justa causa.

Não é possível prever o tempo em que o tribunal competente levará para proferir tais decisões e, portanto,

nem quanto tempo o gestor do FIP permanecerá no exercício de suas funções após eventual ação, ou

omissão, que possa ser enquadrada como justa causa. Nesse caso, o Fundo e os demais cotistas do FIP,

para além do próprio FIP, deverão aguardar a decisão do tribunal competente ou, caso entendam pertinente,

poderão deliberar pela destituição do gestor do FIP, sem justa causa. Eventual demora na decisão a ser

proferida pelo tribunal competente para fins de destituição por Justa Causa do gestor do FIP poderá impactar

negativamente o Fundo.

31. Desempenho passado. Ao analisar quaisquer informações fornecidas em prospecto ou qualquer

material de divulgação do Fundo, se houver, que venha a ser disponibilizado acerca de resultados passados de

quaisquer mercados, ou de quaisquer investimentos em que a CSHG, tenha de qualquer forma participado, os

cotistas devem considerar que qualquer resultado obtido no passado não é indicativo de possíveis resultados

futuros, e não há qualquer garantia de que resultados similares serão alcançados pelo Fundo e pelos Fundos

Investidos.

32. Risco de coinvestimento - participação minoritária nas sociedades alvo pelo FIP. O FIP poderá
coinvestir com terceiros, inclusive o Fundo e outros Fundos e/ou veículos geridos/administrados pelo gestor

do FIP, os quais poderão ter participações maiores que as do FIP nas sociedades alvo do FIP e, portanto,

maior ingerência na governança de tais sociedades alvo. Nesses casos, o FIP, na posição de acionista

minoritário, estará sujeito significativamente aos atos de governança dos membros da gestão, conselho de

administração e/ou comitês de governança não indicados pelo FIP, e cujos interesses podem, por vezes, estar

em conflito com os interesses do FIP e do Fundo. O coinvestimento envolve riscos adicionais que podem não

estar presentes em investimentos onde um coinvestidor não está envolvido, incluindo a possibilidade de que

um coinvestidor ou coinvestidores venham a tomar decisões (sozinho ou em bloco) ou tenham interesses ou

objetivos que são diferentes daqueles do FIP e do Fundo, inclusive devido a dificuldades financeiras ou outras

formas de conduta que afetem o seu comportamento, resultando em um impacto negativo sobre tal

investimento. Não há garantia de que direitos usualmente oferecidos a acionistas minoritários estarão

disponíveis para o FIP com relação a qualquer investimento, ou que tais direitos irão proporcionar proteção

suficiente dos interesses do FIP e do Fundo.
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33. Riscos relacionados às sociedades investidas pelo FIP e às sociedades por elas investidas,

incluindo risco de performance. Os investimentos do FIP são considerados de longo prazo e o retorno do

investimento pode não ser condizente com o esperado pelo Fundo. A carteira do FIP estará concentrada em

valores mobiliários de emissão das sociedades investidas pelo FIP, que, por sua vez, poderão ter seu

patrimônio concentrado em participações societárias em outras sociedades. Não há garantias de (i) bom

desempenho de quaisquer das sociedades investidas pelo FIP e/ou das sociedades por elas investidas, (ii)

solvência das sociedades investidas pelo FIP e/ou das sociedades por elas investidas e (iii) continuidade das

atividades das sociedades investidas pelo FIP e/ou das sociedades por elas investidas. Tais riscos, se

materializados, podem impactar negativa e significativamente os resultados da carteira do FIP e o valor das

suas cotas. Os pagamentos relativos aos valores mobiliários de emissão das sociedades investidas pelo FIP,

como dividendos, juros e outras formas de remuneração podem vir a se frustrar em razão da insolvência,

falência, mau desempenho operacional da respectiva sociedade investida pelo FIP e/ou das sociedades por

ela investidas, ou, ainda, outros fatores. Em tais ocorrências, o FIP e os seus cotistas, incluindo o Fundo

poderão experimentar perdas, não havendo qualquer garantia ou certeza quanto à possibilidade de eliminação

de tais riscos. Não há garantia quanto ao desempenho do segmento econômico de atuação de cada

sociedade investida pelo FIP e/ou de sociedades por ela investidas e nem tampouco certeza de que o

desempenho de cada uma das sociedades investidas pelo FIP e/ou de sociedades por ela investidas

acompanhe pari passu o desempenho médio de seu respectivo segmento. Adicionalmente, não há garantia de

que o FIP e os seus cotistas, incluindo o Fundo, não experimentarão perdas, nem certeza quanto à

possibilidade de eliminação de tais riscos. Em função de diversos fatores relacionados ao funcionamento de

órgãos públicos de que pode vir a depender o FIP no desempenho de suas operações, não há garantias de

que o FIP conseguirá exercer todos os seus direitos de sócio das sociedades investidas, ou como adquirente

ou alienante de ações ou outros valores mobiliários de emissão de tais sociedades investidas, nem de que,

caso o FIP consiga exercer tais direitos, os efeitos obtidos serão condizentes com os seus direitos originais

e/ou obtidos no tempo esperado. Tais fatores poderão impactar negativamente a rentabilidade da carteira do

FIP. Os investimentos do FIP serão feitos em sociedades de capital fechado, as quais não estão obrigadas a

observar as mesmas regras que as sociedades abertas relativamente à divulgação de suas informações ao

mercado e a seus acionistas, o que pode representar uma dificuldade para o FIP quanto (i) ao bom

acompanhamento das atividades e resultados das sociedades investidas e (ii) a correta decisão sobre a

liquidação do investimento, o que pode afetar o valor da carteira do FIP e das suas cotas.

34. Risco de Investimento nas sociedades investidas pelo FIP (Trabalhista, Ambiental,

Previdenciário, Cível, Administrativo etc.). O FIP investirá em sociedades alvo plenamente constituídas e

em funcionamento. Desta forma, existe a possibilidade das sociedades alvo: (a) estar inadimplente em relação

ao pagamento de tributos federais, estaduais ou municipais; (b) descumprir obrigações relativas ao Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; (c) possuir considerável passivo trabalhista, ambiental, cível,

administrativo, entre outros. Dessa forma, dependendo da complexidade da questão e dos montantes

envolvidos, o FIP e, consequentemente o Cotista, poderá ter significativas perdas patrimoniais decorrentes

dos eventos indicados acima. Ademais, nos termos da regulamentação, o FIP deverá participar do processo

de tomada de decisões estratégicas das sociedades por ele investidas. Tal participação, em razão da

responsabilidade a ela inerente, pode sujeitar o FIP a reivindicações a que ele não estaria sujeito se fosse

apenas um investidor passivo. Além disso, há casos em que o Poder Judiciário, notadamente a Justiça do

Trabalho, atribui aos acionistas a responsabilidade por passivos de uma companhia independentemente da

caracterização dos requisitos necessários para tanto, conforme estabelecidos na legislação brasileira, e

independentemente da participação de cada acionista no capital social e/ou na administração da companhia.

Em tais hipóteses, não há garantia de que o FIP terá êxito na defesa de seus interesses, podendo haver

prejuízos para o FIP e, consequentemente, o Fundo. Assim, em razão dos prejuízos decorrentes de eventual

paralisação das atividades das sociedades investidas, a cota do FIP, e, consequentemente, as cotas do

Fundo, poderão sofrer uma desvalorização.

35. Riscos Relacionados ao Setor Imobiliário. O objetivo do FIP é realizar investimentos em companhias

que atuem no mercado imobiliário. Este setor está sujeito a diversos riscos, incluindo riscos oriundos da

legislação ambiental, riscos de preços de mercado, da alteração das leis de zoneamento, da alteração das

regras ou práticas do setor financeiro no que se aplica ao financiamento imobiliário, entre outros. O FIP

investirá seus recursos e, sociedades que podem estar sujeitas aos impactos em seus ativos decorrentes dos

seguintes riscos específicos do mercado imobiliário, o que poderá impactar negativamente os resultados

obtidos pelo FIP e o Fundo:

1. Risco de Variação do Mercado Imobiliário. O mercado imobiliário pode sofrer variações de mercado com

relação aos preços cobrados para locação ou venda dos imóveis. A previsão de precificação se baseia em

custos cobrados pela concorrência e pode variar significativamente dependendo da localização, economia,

inflação e outros fatores. Para cumprir as previsões de precificação e, dessa forma, manter a ocupação, pode

ser necessário trabalhar com promoções, reduzindo o preço médio previsto para cada imóvel;

2. Risco de Desapropriação. Há possibilidade de que ocorra a desapropriação, parcial ou total, de imóvel de

propriedade das sociedades investidas pelo FIP por decisão unilateral do Poder Público, a fim de atender

finalidades de utilidade e interesse público;
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3. Risco de Sinistro. No caso de sinistro envolvendo a integridade física dos imóveis de propriedade das

sociedades investidas pelo FIP, os recursos obtidos pela cobertura de eventual seguro dependerão da

capacidade de pagamento da companhia seguradora contratada, nos termos da apólice exigida, bem como as

indenizações a serem pagas pelas seguradoras poderão ser insuficientes para a reparação do dano sofrido,

observadas as condições gerais das apólices;

4. Risco de Engenharia e Construção. No desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários detidos pelas

sociedades investidas pelo FIP questões técnicas e ligadas à construção dos imóveis não previstas

inicialmente podem acarretar custos adicionais e/ou atraso no prazo de conclusão, reduzindo os retornos

inicialmente previstos para os investimentos;

5. Risco de Deterioração. O investidor deve ainda observar o potencial econômico dinâmico do imóvel. O

imóvel está sujeito à desvalorização tendo em vista fatores como a deterioração do bem decorrente do tempo,

do mau uso pelo locatário ou arrendatário ou outras situações não cobertas pelo seguro contratado;

6. Risco de Alterações nas Leis de Zoneamento. As leis de zoneamento, que regulam a forma da ocupação

do território urbano, estão sujeitas a alterações promovidas pelo Poder Legislativo municipal. Caso sejam

alteradas as normas de zoneamento em que um empreendimento das sociedades investidas pelo FIP esteja

em desenvolvimento ou possa vir a ser desenvolvido, o FIP poderá ser obrigado a adequar o desenvolvimento

de tal projeto às novas regras. Com isso, os rendimentos estimados do FIP e do Fundo poderão não ser

obtidos.

36. Risco relacionado à atuação de sócios do FIP nas suas sociedades investidas. As sociedades

investidas pelo FIP poderão contar com diversos outros sócios, podendo o FIP ser sócio minoritário.

Igualmente, as sociedades objeto de investimento pelas sociedades investidas pelo FIP poderão contar com

diversos outros sócios, podendo as sociedades investidas serem sócias minoritárias. Nessas hipóteses, o FIP

poderá ser afetado negativamente em virtude de atos praticados por tais sócios, sejam atos relacionados ou

não às sociedades investidas, tais como, abusos de poder de controle, aprovações de matérias que não sejam

do interesse do FIP, implementação de política de administração que não seja bem-sucedida, envolvimento

em processos administrativos, inquéritos, procedimentos investigativos, processos arbitrais e/ou judiciais de

qualquer natureza.

37. Risco relacionado à responsabilidade dos Cotistas. A Lei nº 13.874/19 (“Lei da Liberdade

Econômica”) estabelece princípios e alterações legislativas visando conferir segurança jurídica à atividade

econômica exercida por particulares, desburocratização e simplificação de procedimentos necessários para

exercício de tais atividades, e análise de impacto regulatório previamente à edição e alteração de atos

normativos, regras a serem observadas nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, dentre outras

matérias. Para a indústria de Fundos de investimento e gestão de recursos, a Lei da Liberdade Econômica

trouxe importante inovação, por meio da criação de um novo capítulo no Código Civil, com a inclusão dos

Artigos 1.368-C ao 1.368-F, para tratar do regime jurídico aplicável aos Fundos de investimento.

Adicionalmente, com a edição da Lei da Liberdade Econômica, os Fundos de investimento passaram a ser

constituídos sob a forma de condomínio de natureza especial, competindo exclusivamente à CVM sua

regulamentação. Nesse sentido, reconheceu-se a aplicabilidade de um regime sui generis aos Fundos de

investimento, como o Fundo e os Fundos Investidos, que possuem natureza condominial híbrida e que,

portanto, exigem regulação específica. Até a data do regulamento do Fundo, a CVM não havia editado

regulamentação específica para regular o tema, sendo que não há, na data do regulamento do Fundo, como

(i) prever o impacto ou a Fundosão das regras que serão editadas pela CVM sobre o tema, (ii) garantir que os

Cotistas e o Fundo não serão obrigados a realizar novos aportes no Fundo e no FIP, respectivamente, na

hipótese de o Fundo ou os Fundos Investidos incorrerem em perdas que tornem o seu patrimônio líquido

negativo, observado o disposto no Artigo 1.368-D, §1º, do Código Civil. Ainda, em virtude da Lei da

Liberdade Econômica, o Código Civil passou a prever, na hipótese de insuficiência do patrimônio dos Fundos

de investimento com limitação de responsabilidade para responder por suas dívidas, a aplicação das regras de

insolvência civil previstas no Código Civil. A insolvência civil dos Fundos de investimento poderá ser requerida

judicialmente (i) pelos credores do Fundo; (ii) após deliberação dos seus cotistas, seguindo previsão específica

do regulamento; ou (iii) após manifestação da CVM com tal orientação. Referida alteração deve ensejar

diversos debates sobre os efeitos da aplicação do regime de insolvência civil a entidade que poderá conferir

responsabilidade limitada a seus investidores e prestadores de serviços, bem como sobre sua

operacionalização em casos concretos. Ainda, tendo em vista a ausência de precedentes específicos, não há

como assegurar o prazo no qual os cotistas ou o Fundo receberiam seus recursos na hipótese de eventual

insolvência do Fundo ou dos Fundos Investidos, conforme aplicável.

38. Outros Riscos. Não há garantia de que os Fundos Investidos e o Fundo sejam capazes de gerar retornos

para seus investidores. Não há garantia de que os cotistas receberão qualquer distribuição do Fundo.

Consequentemente, investimentos no Fundo somente devem ser realizados por investidores que possam lidar

com a possibilidade de perda da totalidade dos recursos investidos.
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Os potenciais investidores devem ler o Regulamento antes de tomar qualquer decisão de investir nas cotas do Fundo. Os Investidores poderão obter cópia do Regulamento e maiores informações sobre a Oferta e o Fundo

junto e ao Coordenador Líder, nos endereços abaixo indicados, ou nas páginas da rede mundial de computadores do Coordenador Líder e/ou da CVM, a seguir indicadas:

Administrador e Coordenador Líder:

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.

https://www.credit-suisse.com/br/pt/private-banking/ofertas-publicas.html

(neste site, selecionar o CS CERES IV Central e então, clicar na documentação desejada).

CVM:

www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, abaixo do título “Pesquisa de Dados”, acessar “Fundos de Investimento”, clicar em “Fundos Registrados”, digitar o nome do Fundo no primeiro campo disponível “CS CERES IV

Central Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado”, clicar no link “Documentos Eventuais (assembleias, fato relevante, prospecto distribuição regulamento etc”, e, então, localizar o Regulamento).

Informações Adicionais
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ABL – Área Bruta Locável.

Alpha – retorno ativo sobre o investimento.

Asset under Management (AuM) – Representa o volume de ativos sob gestão.

“Certainty of deal” – Garantia de negócio.

CoC (“cash on cash”) – Índice utilizado para medir o retorno ao investidor com base no preço original pago pelo investimento.

Compliance – Conjunto de disciplinas a fim de cumprir as normas legais, regulamentares e diretrizes estabelecidas para o negócio.

DD (Due dilligence) – Diligência

Distressed – Ativo com valor estressado.

Equity – Participação societária.

FII – Fundo de Investimento Imobiliário.

Follow-on – Oferta de ações realizada por uma empresa que já tenha capital aberto em bolsa.

Hurdle – Retorno preferencial alvo de um fundo de Investimentos.

IB (“Investment Banking”) – Área do mercado financeiro especializada em operações financeiras estruturadas para empresas e clientes.

INCC – Índice Nacional de Custo da Construção

IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

IPO (“Initial Public Offering”) – Oferta pública inicial.

Key person – pessoa-chave.

LTV  (“Loan to Value”) – relação entre o valor do financiamento/empréstimo e o valor do ativo adquirido.

Managing director – Diretor executivo.

M&A (“Mergers and Acquisitions”) – Fusões e aquisições.

Middle office – Área responsável pela intermediação entre áreas do mercado financeiro.

“No soft landing of bad news” – Sem atraso na divulgação de notícias ruins.

Off-market – Fora de mercado.

Omnichannel – Estratégia de venda que integra diferentes canais de comunicação.

Ownership – Espírito de dono.

Partnership – Sociedade.

Portfolio manager – Gestor de portfólio.

Real Estate – Mercado imobiliário.

Retrofit – Processo de revitalização de construções antigas e/ou consideradas ultrapassadas para adaptá-las às necessidades atuais.

Self-liquidating – Auto-liquidação. Ativos que o desinvestimento ocorre conforme o ciclo de desenvolvimento do ativo.

SPE – Sociedade de Propósito Específico.

Special situations – Busca por ativos com alto retorno potencial, mas com riscos relevantes, geralmente envolve empresas em 
dificuldade.

TIR – Taxa interna de retorno.

Value added – Valor agregado.

VGV – Valor Geral de Vendas.

Yield – Rendimento de um título.
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Canais de Atendimento

Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.

Ouvidoria CSHG: DDG 0800 772 0100 – www.cshg.com.br/ouvidoria

Atendimento a Clientes: DDG 08000 558 777 – www.cshg.com.br/contato


