PROSPECTO DEFINITIVO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA DE COTAS DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DO

HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ nº 32.903.621/0001-71
no montante de

R$ 490.000.000,00
(quatrocentos e noventa milhões de reais)
Registro CVM/SRE/RFI/2020/067, em 04 de dezembro de 2020
Código ISIN: BRHSLGCTF009
Código de negociação na B3: HSLG11
Tipo ANBIMA: FII Renda Gestão Ativa - Segmento de Atuação: “Logística”
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 32.903.621/0001-71 (“Fundo”), representado por seu administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, parte, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº
13.486.793/0001-42, instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a administrar fundos de investimento e carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 11.784, expedido
em 30 de junho de 2011 (“Administrador”), está realizando a distribuição pública de 4.900.000 (quatro milhões e novecentas mil) novas cotas (“Novas Cotas”, e, em conjunto com as cotas já emitidas pelo Fundo, “Cotas”),
integrantes da 4ª (quarta) emissão de Cotas do Fundo (“Oferta” ou “Oferta Pública” e “Emissão”, respectivamente), ao preço de R$ 100,00 (cem reais) por Nova Cota (“Preço de Emissão”), perfazendo o montante de R$
490.000.000,00 (quatrocentos e noventa milhões de reais) (“Montante da Oferta”). Não será admitida, conforme facultam os artigos 30 e 31 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”), a distribuição parcial das Novas Cotas. Assim, caso não haja a subscrição e integralização do Montante da Oferta, por parte dos Investidores Não Institucionais (conforme definido abaixo) e dos
Investidores Institucionais (conforme definido abaixo) até a data de conclusão do Procedimento de Alocação de Ordens (conforme definido abaixo), a Oferta será cancelada. Adicionalmente, não será admitida, conforme
faculta o artigo 14, § 2º, da Instrução CVM 400, a opção de emissão de lote adicional das Novas Cotas, no montante de até 20% (vinte por cento) do Montante da Oferta.
A Oferta Pública será realizada no Brasil, com a intermediação do BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.500, 1º, 2º, 3º
(parte), 4º e 5º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Coordenador Líder” ou “Itaú BBA”) e do BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira com escritório na cidade de São Paulo, estado de São
Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0103-43 (“Bradesco BBI” e, em conjunto com o Coordenador Líder, os “Coordenadores”), sob o regime de
melhores esforços de colocação, conforme previsto no Contrato de Distribuição (conforme definido neste Prospecto) e foi sujeita a registro na CVM, conforme procedimentos previstos na Instrução da CVM nº 472, de 31 de
outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”), na Instrução CVM 400, e nas demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis e em vigor. O processo de distribuição das Novas Cotas
contará, ainda, com a adesão das seguintes sociedades integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e credenciadas junto à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3"), convidadas pelos Coordenadores para participar da Oferta, por meio de Carta Convite (conforme definido neste Prospecto), exclusivamente para efetuar esforços de colocação das Novas Cotas junto aos Investidores
Não Institucionais: (i) Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 74.014.747/0001-35; (ii) Easynvest – Título Corretora de Valores S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 62.169.875/0001-79; (iii)
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliarios S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.684/0001-62; (iv) Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 92.858.380/0001-18; (v) Mirae Asset Wealth
Management (Brazil) Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 12.392.983/0001-38; (vi) Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Commodities, inscrita no CNPJ
sob o nº 52.904.364/0001-08; (vii) Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 04.257.795/0001-79; (viii) Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda., , inscrita no CNPJ sob o nº
60.783.503/0001-02; (ix) ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 09.105.360/0001-22; (x) Tullett Prebon Brasil Corretora de Valores e Câmbio Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº
61.747.085/0001-60; (xi) Ourinvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 00.997.804/0001-07; (xii) RB Capital Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no
CNPJ sob o nº 89.960.090/0001-76; (xiii) Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, inscrita no CNPJ sob o nº 65.913.436/0001-17; (xiv) Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº
05.389.174/0001-01; (xv) Singulare – Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 62.285.390/0001-40; (xvi) Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº
18.945.670/0001-46; (xvii) Banco BNP Paribas Brasil S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 01.522.368/0001-82; (xviii) Banco Andbank (Brasil) S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 48.795.256/0001-69; (xix) Vitreo Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliarios S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 34.711.571/0001-56; (xx) Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 03.751.794/0001-13; (xxi) Banco BTG Pactual S.A.,
inscrita no CNPJ sob o nº 30.306.294/0002-26; e (xxii) Planner Corretora de Valores S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 00.806.535/0001-54 (em conjunto, “Participantes Especiais”), bem como do Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora
de Títulos e Valores Mobiliários, inscrita no CNPJ sob o nº 42.584.318/0001-07, na qualidade de instituição consorciada da Oferta, diretamente convidada pelos Coordenadores exclusivamente para efetuar esforços de
colocação das Novas Cotas junto aos Investidores mediante assinatura de Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição (conforme definido neste Prospecto) (“Instituição Consorciada”, e, em conjunto com os Coordenadores
e os Participantes Especiais, as “Instituições Participantes da Oferta”). Os Participantes Especiais e a Instituição Consorciada estão sujeitos às mesmas obrigações e responsabilidades dos Coordenadores, inclusive no que
se refere às disposições da legislação e regulamentação em vigor.
O Fundo foi originalmente constituído sob a denominação “Prat 10 Fundo de Investimento Imobiliário”, nos termos do “Instrumento Particular de Constituição do Prat 10 Fundo de Investimento Imobiliário”, realizado em 19
de fevereiro de 2018 e registrado em 20 de fevereiro de 2019, sob o nº 1.338.630, perante o 9º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo. O Fundo encontra-se registrado
perante a CVM, na forma da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada (“Lei nº 8.668/93”) e da Instrução CVM 472.
A versão em vigor do “Regulamento do HSI Logística Fundo de Investimento Imobiliário” (“Regulamento”) foi aprovada por meio da assembleia geral extraordinária de cotistas do Fundo realizada em 4 de dezembro de 2020
(“AGC do Regulamento”). A Emissão, a Oferta, o Preço de Emissão, dentre outros, foram aprovados por meio da assembleia geral de cotistas do Fundo realizada em 28 de outubro de 2020 (“AGC do Fundo”), cuja ata foi
registrada no 9º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo sob o nº 1.373.211 em 3 de novembro de 2020. Poderão adquirir Novas Cotas investidores em geral, isto é, (i)
pessoas físicas ou jurídicas, em qualquer caso, que não sejam considerados Investidores Institucionais, que formalizem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva, em valor igual ou inferior a R$999.900,00 (novecentos
e noventa e nove mil e novecentos reais), que equivale à quantidade máxima de 9.999 (nove mil e novecentos e noventa e nove) Novas Cotas, junto a uma única Instituição Participante da Oferta, observado o Investimento
Mínimo (conforme abaixo definido) (“Investidores Não Institucionais Varejo”); (ii) pessoas físicas ou jurídicas, em qualquer caso, que não sejam considerados Investidores Institucionais, que formalizem Pedido de Reserva
durante o Período de Reserva, em valor igual ou superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), que equivale à quantidade mínima de 10.000 (dez mil) Novas Cotas, junto a uma única Instituição Participante da Oferta
(“Investidores Não Institucionais Private” e, em conjunto com os Investidores Não Institucionais Varejo, “Investidores Não Institucionais”), sendo certo que no caso de Pedidos de Reserva do mesmo Investidor Não
Institucional a mais de uma Instituição Participante da Oferta, apenas serão considerados os Pedidos de Reserva da Instituição Participante da Oferta que submeter primeiro à B3 os Pedidos de Reserva e os demais serão
cancelados; e (iii) fundos de investimento, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), condomínios destinados à aplicação
em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras, entidades abertas ou fechadas de previdência complementar e de capitalização, em qualquer caso, com sede no Brasil (“Investidores
Institucionais” e, em conjunto com os Investidores Não Institucionais, “Investidores”), sempre observado que o valor mínimo a ser subscrito por Investidor no contexto da Oferta será de 5 (cinco) Novas Cotas, totalizando a
importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) por Investidor (“Investimento Mínimo”), observado ainda que a quantidade de Novas Cotas atribuídas ao Investidor poderá ser inferior ao mínimo acima referido nas hipóteses
previstas no plano de distribuição da Oferta descrito na Seção “Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta – no Plano de Distribuição”, na página 87 deste Prospecto. Não haverá limite máximo de investimento
por investidor, respeitado o Montante da Oferta.
Será adotado o procedimento de alocação no âmbito da Oferta a ser conduzido pelos Coordenadores, nos termos do artigo 44 da Instrução CVM 400, para a verificação, junto aos Investidores, incluindo Pessoas Vinculadas
(conforme definido neste Prospecto), da demanda pelas Novas Cotas, considerando os Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais e as ordens de investimento dos Investidores Institucionais, sem lotes mínimos
(observado o Investimento Mínimo) ou máximos (“Procedimento de Alocação de Ordens”). Investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderão participar do Procedimento de Alocação de Ordens, sem qualquer limitação
em relação ao Montante da Oferta, observado, no entanto, que no caso de distribuição com excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Novas Cotas ofertadas, os Pedidos de Reserva e as ordens de
investimento das Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. O investimento nas Novas Cotas por Investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas poderá
reduzir a liquidez das Cotas no mercado secundário. Para mais informações veja o fator de risco “Participação de Pessoas Vinculadas na Oferta”, na seção” Fatores de Risco”, na página 129 deste Prospecto.
A carteira do Fundo é gerida pela HSI - HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS LTDA., sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 7º andar - parte, Itaim Bibi,
inscrita no CNPJ sob o nº 03.539.353/0001-52, devidamente autorizada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 7.478, de 05 de
novembro de 2003 (“Gestor”).
O Fundo, nos termos do Regulamento, poderá receber recursos de investidores em geral, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, fundos de investimento, entidades abertas ou fechadas de previdência complementar, regimes
próprios de previdência social, ou quaisquer outros veículos de investimento, domiciliados ou com sede, conforme o caso, no Brasil e/ou no exterior, sendo garantido aos Investidores o tratamento justo e equitativo, observada
a possibilidade de colocação de Novas Cotas para Pessoas Vinculadas. Não obstante, no âmbito da Oferta, não será admitida a aquisição de Novas Cotas por clubes de investimento constituídos nos termos dos artigos 26 e
27 da Instrução da CVM nº 494, de 20 de abril de 2011, conforme alterada.
O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do seu patrimônio líquido diretamente em direitos reais sobre Imóveis Alvo (conforme definido neste
Prospecto) ou indiretamente nos Imóveis Alvo mediante a aquisição de Ativos Alvo (conforme definido neste Prospecto), nos termos do artigo 3º do Regulamento. Adicionalmente, o Fundo poderá realizar investimentos, até
o limite de 1/3 (um terço) do patrimônio líquido do Fundo, nos Outros Ativos (conforme definido neste Prospecto). O presente Prospecto contém as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos Investidores,
das Novas Cotas, do Fundo, suas atividades, situação econômico-financeira, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes, e foi elaborado de acordo com as normas pertinentes, sendo certo
que o Fundo não tem o objetivo de aplicar seus recursos em um ativo específico. Para descrição mais detalhada da Política de Investimento, veja “Sumário do Fundo – Objetivo e Política de Investimento”, na página 47 deste
Prospecto.
Serão devidas pelos Cotistas do Fundo, a Taxa de Administração (conforme definido neste Prospecto) e a Taxa de Performance (conforme definido neste Prospecto), conforme descrito no Regulamento e no “Sumário do
Fundo –Taxa de Administração e Taxa de Performance”, na página 54 deste Prospecto.
O FUNDO ESTÁ REGISTRADO NA CVM SOB O Nº 0319082.
O REGISTRO DA OFERTA FOI REQUERIDO JUNTO À CVM EM 14 DE AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 472 E DA INSTRUÇÃO CVM 400, ESTANDO A LIQUIDAÇÃO DA OFERTA SUJEITA À PRÉVIA
APROVAÇÃO E REGISTRO DA OFERTA PELA CVM. A OFERTA FOI REGISTRADA NA CVM EM 4 DE DEZEMBRO DE 2020 SOB O Nº CVM/SRE/RFI/2020/067,
ADICIONALMENTE, A OFERTA SERÁ REGISTRADA NA ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO “CÓDIGO ANBIMA
DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS” VIGENTE A PARTIR DE 20 DE JULHO DE 2020 (“CÓDIGO ANBIMA”). O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO
IMPLICA, POR PARTE DA CVM OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, SUA VIABILIDADE, SUA ADMINISTRAÇÃO,
SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA OU DAS NOVAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS, E FOI CONCEDIDO SEGUNDO CRITÉRIOS FORMAIS DE LEGALIDADE.
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ESTE PROSPECTO FOI ELABORADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS EMANADAS PELA CVM E DE ACORDO COM O CÓDIGO ANBIMA. A AUTORIZAÇÃO PARA
FUNCIONAMENTO E/OU A DISTRIBUIÇÃO DE NOVAS COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO
SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS, BEM COMO SOBRE AS NOVAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS. O SELO ANBIMA
INCLUÍDO NESTE PROSPECTO NÃO IMPLICA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO.
ESTE PROSPECTO ESTÁ DISPONÍVEL NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DO ADMINISTRADOR, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA, DAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE
MERCADO ORGANIZADO DE VALORES MOBILIÁRIOS ONDE OS VALORES MOBILIÁRIOS DA OFERTANTE SEJAM ADMITIDOS À NEGOCIAÇÃO E DA CVM.
É ADMISSÍVEL O RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE RESERVA PARA SUBSCRIÇÃO DE NOVAS COTAS, A PARTIR DA DATA INDICADA NO AVISO AO MERCADO, OS QUAIS SOMENTE SERÃO CONFIRMADOS APÓS O
INÍCIO DO PERÍODO DE COLOCAÇÃO DE COTAS.
AS NOVAS COTAS FORAM REGISTRADAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO MERCADO PRIMÁRIO NO DDA – SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS E PARA NEGOCIAÇÃO E LIQUIDAÇÃO NO MERCADO SECUNDÁRIO POR
MEIO DO MERCADO DE BOLSA, AMBOS ADMINISTRADOS E OPERACIONALIZADOS PELA B3.
O INVESTIMENTO NO FUNDO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O ADMINISTRADOR E O GESTOR MANTENHAM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS,
NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DESTE
PROSPECTO NA PÁGINA 107.
O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DOS COORDENADORES, DO GESTOR OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A PRESENTE
OFERTA NÃO CONTARÁ COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE PROSPECTO QUANTO
DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETO DO FUNDO, À SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E À COMPOSIÇÃO DE SUA CARTEIRA, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DESTE
PROSPECTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO AOS QUAIS O FUNDO E O INVESTIDOR ESTÃO SUJEITOS.
TODO COTISTA, AO INGRESSAR NO FUNDO, DEVERÁ ATESTAR, POR MEIO DE TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO E CIÊNCIA DE RISCO, QUE TEVE ACESSO AO PROSPECTO E AO REGULAMENTO, QUE TOMOU
CIÊNCIA DOS OBJETIVOS DO FUNDO, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DA COMPOSIÇÃO DA SUA CARTEIRA, DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DA TAXA DE PERFORMANCE DEVIDA PELO FUNDO, DOS RISCOS
ASSOCIADOS AO SEU INVESTIMENTO NO FUNDO E DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO E PERDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO E, CONSEQUENTEMENTE, DE PERDA, PARCIAL OU TOTAL,
DO CAPITAL INVESTIDO NO FUNDO.
O PROSPECTO DEFINITIVO DA OFERTA ESTÁ DISPONÍVEL NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DO ADMINISTRADOR, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA, DA B3 E DA CVM.
QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE O FUNDO, AS NOVAS COTAS, A OFERTA E ESTE PROSPECTO PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO AO ADMINISTRADOR, GESTOR, COORDENADORES
E/OU CVM, POR MEIO DOS ENDEREÇOS, TELEFONES E E-MAILS INDICADOS NESTE PROSPECTO.
O AVISO AO MERCADO FOI DIVULGADO EM 29 DE OUTUBRO DE 2020 E EM 19 DE DEZEMBRO DE 2020, EM RAZÃO DA MODIFICAÇÃO DA OFERTA, CONFORME DETALHADO NESTE PROSPECTO.

Coordenador Líder

Coordenador

Gestor

Administrador

A data deste Prospecto é 4 de dezembro de 2020.
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1.

DEFINIÇÕES

Para fins deste Prospecto, os termos e expressões contidos nesta Seção, no singular ou no plural, terão o
significado a eles atribuído abaixo.
Outros termos e expressões iniciados em letra maiúscula e contidos neste Prospecto que não tenham sido
definidos nesta Seção terão o significado que lhes for atribuído no Regulamento.
“Administrador“

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua
Iguatemi, nº 151, 19º andar, parte, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o
nº 13.486.793/0001-42, instituição financeira autorizada pela CVM a
administrar fundos de investimento e carteiras de valores mobiliários,
por meio do Ato Declaratório nº 11.784, expedido em 30 de junho de
2011.

“AGC do Fundo“

A assembleia geral extraordinária de Cotistas do Fundo, realizada em 28
de outubro de 2020, por meio da qual foram aprovados a Emissão, a
Oferta, o Preço de Emissão, dentre outros, a qual foi registrada no 9º
Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da
Comarca de São Paulo sob o nº 1.373.211 em 3 de novembro de 2020.

“AGC do Regulamento”

A assembleia geral extraordinária de Cotistas do Fundo realizada em 4
de dezembro de 2020 que aprovou o Regulamento vigente do Fundo.

“ANBIMA“

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais.

“Anúncio de Encerramento“

Anúncio de encerramento da Oferta, elaborado nos termos do artigo 29
da Instrução CVM 400, a ser divulgado nas páginas da rede mundial de
computadores das Instituições Participantes da Oferta, do Administrador,
da CVM e da B3, nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400.

“Anúncio de Início“

Anúncio de início da Oferta, elaborado nos termos do artigo 52 da Instrução
CVM 400, divulgado nesta data nas páginas da rede mundial de
computadores das Instituições Participantes da Oferta, do Administrador, da
CVM e da B3, nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400.

“Apresentações para Potenciais
Investidores“

Apresentações para potenciais investidores (roadshow e/ou one-onones), a serem realizadas após a divulgação do Aviso ao Mercado e a
disponibilização deste Prospecto aos Investidores da Oferta.

“Assembleia Geral de Cotistas“
ou “Assembleia Geral”

Assembleia geral de Cotistas do Fundo.

“Ativos“

Os Ativos Alvo quando mencionados em conjunto com os Outros Ativos.

“Ativos Alvo“

(i) direitos reais sobre os Imóveis Alvo; (ii) ações ou cotas de SPE, que
invistam, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seu patrimônio líquido em
Imóveis Alvo; (iii) cotas de FIIs que invistam, no mínimo, 2/3 (dois terços)
do seu patrimônio líquido em Imóveis Alvo, de forma direta ou indireta,
por meio de participação em SPEs que invistam, no mínimo, 2/3 (dois
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“Ativos Financeiros“

terços) do seu patrimônio líquido em Imóveis Alvo; e (iv) cotas de FIP,
que invistam em SPEs que tenham por objetivo investir, no mínimo 2/3
(dois terços) de seu patrimônio líquido em Imóveis Alvo.
(i) as cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos
ou privados, de liquidez compatível com as necessidades do Fundo, de
acordo com as normas editadas pela CVM, observado o limite fixado na
Instrução CVM 472, e (ii) os derivativos, exclusivamente para fins de
proteção patrimonial, cuja exposição seja sempre, no máximo, o valor do
Patrimônio Líquido do Fundo.

“Auditor Independente“

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, sociedade com sede na cidade
de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de
Campos, nº 105, inscrita no CNPJ sob o nº 57.755.217/0001-29, sendo
empresa especializada e autorizada pela CVM para prestação de serviços
de auditoria independente das demonstrações financeiras do Fundo.

“Aviso ao Mercado“

Aviso ao mercado da Oferta, divulgado em 29 de outubro de 2020 e 19
de novembro de 2020, em razão da Modificação da Oferta, nas páginas
da rede mundial de computadores das Instituições Participantes da
Oferta, do Administrador, da CVM e da B3, elaborado nos termos dos
artigos 53 e 54-A da Instrução CVM 400.

“B3“

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

“BACEN“

Banco Central do Brasil.

“Boletim de Subscrição“

O documento que formaliza a subscrição de Novas Cotas da Oferta por
cada Investidor.

“Bradesco BBI“

BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira com escritório na
cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, inscrita no CNPJ sob o nº
06.271.464/0103-43.

“Capital Autorizado“

O capital autorizado para novas emissões de cotas do Fundo, no montante
máximo de R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais) que o Administrador,
conforme recomendação do Gestor, poderá deliberar sem a necessidade de
aprovação em Assembleia Geral, observado o disposto no Regulamento,
sendo que a presente Oferta não será computada para fins de utilização do
Capital Autorizado em razão da aprovação em AGC do Fundo.

“Carta Convite“

A carta convite por meio da qual os Coordenadores convidaram os
Participantes Especiais para participar da Oferta.

“CARF“

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

“CCI Arujá”

Cédula de Crédito Imobiliário integral, série “HSI301201”, emitida pela
Securitizadora sob a forma escritural, nos termos do “Instrumento
Particular de Emissão de Cédula de Créditos Imobiliários Integral, Sem
Garantia Real Imobiliária, sob a Forma Escritural”, celebrado em 20 de
julho de 2020 entre a Securitizadora e a Vórtx.
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“CCI Contagem”

Cédula de Crédito Imobiliário integral, série “HSI12191”, emitida pela
Securitizadora sob a forma escritural, nos termos do “Instrumento
Particular de Emissão de Cédula de Créditos Imobiliários, Sem Garantia
Real Imobiliária, sob a Forma Escritural”, celebrado em 31 de dezembro
de 2019 entre a Securitizadora e a Vórtx.

“CCI Itapevi”

Cédula de Crédito Imobiliário integral, série “HSI212195”, emitida pela
Securitizadora sob a forma escritural, nos termos do “Instrumento
Particular de Emissão de Cédula de Créditos Imobiliários, Sem Garantia
Real Imobiliária, sob a Forma Escritural”, celebrado em 31 de dezembro
de 2019 entre a Securitizadora e a Vórtx.

“CCI Santo André”

Cédula de Crédito Imobiliário integral, série “HSI12192”, emitida pela
Securitizadora sob a forma escritural, nos termos do “Instrumento
Particular de Emissão de Cédula de Créditos Imobiliários, Sem Garantia
Real Imobiliária, sob a Forma Escritural”, celebrado em 31 de dezembro
de 2019 entre a Securitizadora e a Vórtx.

“CCI São José dos Pinhais”

Cédula de Crédito Imobiliário integral, série “HSI12193”, emitida pela
Securitizadora sob a forma escritural, nos termos do “Instrumento
Particular de Emissão de Cédula de Créditos Imobiliários, Sem Garantia
Real Imobiliária, sob a Forma Escritural”, celebrado em 31 de dezembro
de 2019 entre a Securitizadora e a Vórtx.

“CCV Arujá”

“Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel
e Outras Avenças”, celebrado em 27 de novembro de 2019 entre a Casa
Bahia Comercial Ltda., o Fundo e um fiador, conforme aditado, referente
à aquisição, pelo Fundo, do Imóvel 1 – Arujá.

“CCV Contagem”

“Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel e
Outras Avenças” celebrado em 27 de novembro de 2019 entre a Capital
Brasileiro de Empreendimentos Imobiliários Ltda., o Fundo e um fiador,
conforme aditado, referente à aquisição, pelo Fundo, do Imóvel 4 - Contagem.

“CCV Itapevi”

“Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel
e Outras Avenças” celebrado em 27 de novembro de 2019 entre a Praia
Brava Empreendimentos Imobiliários S.A. – em liquidação, o Fundo e um
Fiador, conforme aditado, referente à aquisição, pelo Fundo, do Imóvel 5
– Itapevi.

“CCV Santo André”

“Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel
e Outras Avenças”, celebrado em 27 de novembro de 2019 entre a Casa
Bahia Comercial Ltda., o Fundo e um fiador, conforme aditado, referente
à aquisição, pelo Fundo, do Imóvel 2 – Santo André.

“CCV São José dos Pinhais”

“CMN“

“Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel
e Outras Avenças”, celebrado em 27 de novembro de 2019 entre a Casa
Bahia Comercial Ltda., o Fundo e um fiador, conforme aditado, referente
à aquisição, pelo Fundo, do Imóvel 3 – São José dos Pinhais.
Conselho Monetário Nacional.

“CNPJ“

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia.
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“Código ANBIMA“

O Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração
de Recursos de Terceiros, em vigor desde 20 de julho de 2020.

“Código Civil“

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada.

“COFINS“

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.

“Comissionamento“

Comissionamento devido aos Coordenadores como contraprestação aos
serviços de estruturação, coordenação e distribuição das Novas Cotas
objeto da Oferta.

“Contrato de Distribuição“

Contrato de Estruturação, Coordenação e Distribuição Pública, sob o
Regime de Melhores Esforços de Colocação, de Cotas do HSI Logística
Fundo de Investimento Imobiliário, celebrado em 29 de outubro de 2020
entre o Fundo, representado pelo Administrador, os Coordenadores e o
Gestor, conforme aditado em 19 de novembro de 2020, com a finalidade
de estabelecer os termos e condições da Oferta.

“Contrato de Gestão“

Segundo Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de Gestão de
Carteira de Fundo de Investimento Imobiliário, celebrado em 28 de
outubro de 2020 entre o Administrador, na qualidade de representante
do Fundo, e o Gestor.

“Coordenador Líder“ ou “Itaú
BBA“

BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com sede na cidade de São
Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.500,
1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº
17.298.092/0001-30.

“Coordenadores“

O Coordenador Líder e o Bradesco BBI, quando mencionados em
conjunto.

“Cotas“

As cotas de emissão do Fundo, escriturais, nominativas e de classe única,
representativas de frações ideais do Patrimônio Líquido do Fundo,
incluindo as Novas Cotas que vierem a ser emitidas no âmbito da Oferta.

“Cotistas“

Os titulares de Cotas do Fundo.

“CRIs“

Significam o CRI Arujá, o CRI Contagem, o CRI Itapevi, o CRI Santo André
e o CRI São José dos Pinhais, quando referidos em conjunto.

“CRI Arujá”

A 1ª (primeira) série da 17ª (décima sétima) emissão de certificados de
recebíveis imobiliários da Securitizadora, lastreada nos créditos
imobiliários relativos ao Imóvel 1 – Arujá, conforme descrito na seção
“Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta – Destinação
dos Recursos”, na página 79 deste Prospecto.

“CRI Contagem”

A 1ª (série) série da 14ª (décima quarta) emissão de certificados de
recebíveis imobiliários da Securitizadora, lastreada nos créditos
imobiliários relativos ao Imóvel 4 – Contagem, conforme descrito na
seção “Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta –
Destinação dos Recursos”, na página 79 deste Prospecto.
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“CRI Itapevi”

A 2ª (segunda) série da 15ª (décima quinta) emissão de certificados de
recebíveis imobiliários da Securitizadora, lastreada nos créditos
imobiliários relativos ao Imóvel 5 – Itapevi, conforme descrito na seção
“Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta – Destinação
dos Recursos”, na página 79 deste Prospecto.

“CRI Santo André”

A 2ª (segunda) série da 14ª (décima quarta) emissão de certificados de
recebíveis imobiliários da Securitizadora, lastreada nos créditos
imobiliários relativos ao Imóvel 2 – Santo André, conforme descrito na
seção “Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta –
Destinação dos Recursos”, na página 79 deste Prospecto.

“CRI São José dos Pinhais”

A 3ª (terceira) série da 14ª (décima quarta) emissão de certificados de
recebíveis imobiliários da Securitizadora, lastreada nos créditos
imobiliários relativos ao Imóvel 3 – São José dos Pinhais, conforme
descrito na seção “Termos e Condições da Oferta – Características da
Oferta – Destinação dos Recursos”, na página 79 deste Prospecto.

“Critério de Colocação da Oferta
Institucional“

Caso as ordens de investimento apresentadas pelos Investidores
Institucionais excedam o total de Novas Cotas remanescentes após o
atendimento da Oferta Não Institucional, os Coordenadores darão
prioridade aos Investidores Institucionais que, no entender dos
Coordenadores, em comum acordo com o Gestor, melhor atendam aos
objetivos da Oferta, quais sejam, constituir uma base diversificada de
investidores, integrada por investidores com diferentes critérios de
avaliação das perspectivas do Fundo e a conjuntura macroeconômica
brasileira, bem como criar condições para o desenvolvimento do
mercado local de fundos de investimentos imobiliários.

“Critério de Rateio da Oferta Não Caso o total de Novas Cotas objeto dos Pedidos de Reserva apresentados
Institucional“
pelos Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles que sejam
considerados Pessoas Vinculadas, seja inferior a 10% (dez por cento) das
Novas Cotas, todos os Pedidos de Reserva não cancelados serão
integralmente atendidos, e as Novas Cotas remanescentes serão
destinadas aos Investidores Institucionais nos termos da Oferta
Institucional.
Entretanto, caso o total de Novas Cotas correspondente aos Pedidos de
Reserva apresentados pelos Investidores Não Institucionais Varejo exceda
o percentual prioritariamente destinado aos Investidores Não
Institucionais Varejo, as Novas Cotas destinadas aos Investidores Não
Institucionais Varejo serão rateadas entre os Investidores Não
Institucionais Varejo, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas
Vinculadas, proporcionalmente ao montante de Novas Cotas indicado
nos respectivos Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais
Varejo e não alocado aos Investidores Não Institucionais Varejo, inclusive
aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, não sendo
consideradas frações de Novas Cotas.
Adicionalmente, caso o total de Novas Cotas correspondente aos Pedidos
de Reserva apresentados pelos Investidores Não Institucionais Private
exceda o percentual prioritariamente destinado aos Investidores Não
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Institucionais Private, as Novas Cotas destinadas aos Investidores Não
Institucionais Private serão rateadas entre os Investidores Não
Institucionais Private, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas
Vinculadas, proporcionalmente ao montante de Novas Cotas indicado
nos respectivos Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais
Private e não alocado aos Investidores Não Institucionais Private, inclusive
aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, não sendo
consideradas frações de Novas Cotas.
Os Coordenadores, em comum acordo com o Administrador e o Gestor,
poderão manter a quantidade de Novas Cotas inicialmente destinada à
Oferta Não Institucional, bem como os montantes destinados aos
Investidores Não Institucionais Varejo e aos Investidores Não
Institucionais Private, ou aumentar tais quantidades até o limite máximo
do Montante da Oferta, de forma a atender, total ou parcialmente, os
referidos Pedidos de Reserva.
Em hipótese alguma, o relacionamento prévio de uma Instituição
Participante da Oferta, do Administrador e/ou do Gestor com
determinado Investidor Não Institucional, ou considerações de natureza
comercial ou estratégica, seja de uma Instituição Participante da Oferta,
do Administrador e/ou do Gestor poderão ser consideradas na alocação
dos Investidores Não Institucionais.
“Comunicado ao Mercado”

Comunicado ao Mercado sobre a Modificação da Oferta, divulgado em
19 de novembro de 2020 nas páginas da rede mundial de
computadores das Instituições Participantes da Oferta, do
Administrador, da CVM e da B3, elaborado nos termos dos artigos 53
e 54-A da Instrução CVM 400.

“Custodiante“

O Administrador, conforme acima qualificado.

“CVM“

Comissão de Valores Mobiliários.

“Data de Divulgação de
Rendimento”

A data da divulgação da distribuição de rendimentos do Fundo
imediatamente subsequente ao 24º (vigésimo quarto) mês contado da
Data de Liquidação.

“Data de Emissão“

A data de emissão das Novas Cotas será a Data de Liquidação.

“Data de Liquidação“

Data na qual será realizada a liquidação física e financeira das Novas
Cotas no âmbito da Oferta, cuja data estimada está prevista na Seção
“Termos e Condições da Oferta – Cronograma Indicativo da Oferta”, na
página 103 deste Prospecto.
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“DDA“

DDA – Sistema de Distribuição
operacionalizado pela B3.

“Decreto nº 6.306/07“

Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2017, conforme alterado.

“Deliberação CVM 818“

Deliberação CVM nº 818, de 30 de abril de 2019.

“Dias Úteis“

Qualquer dia, exceto (i) sábados, domingos ou feriados nacionais, no
estado de São Paulo ou na cidade de São Paulo e (ii) aqueles sem
expediente na B3.

“Distribuição Parcial“

Não será admitida, conforme facultam os artigos 30 e 31 da Instrução
CVM 400, a distribuição parcial das Novas Cotas. Assim, caso não haja a
subscrição e integralização do Montante da Oferta, por parte dos
Investidores Não Institucionais e dos Investidores Institucionais até a data
de conclusão do Procedimento de Alocação de Ordens, a Oferta será
cancelada.

“Emissão“ ou “4ª Emissão“

A presente 4ª (quarta) emissão de Novas Cotas do Fundo.

“Encargos do Fundo“

Todos os custos incorridos pelo Fundo para o seu funcionamento,
conforme descrito no artigo 47 da Instrução CVM 472.

“Escriturador“

O Administrador, conforme acima qualificado.

“Estudo de Viabilidade“

É o estudo de viabilidade elaborado pela Colliers International do
Brasil, para fins do item 3.7.1 do Anexo III da Instrução CVM 400,
conforme constante do Anexo VII deste Prospecto.

“FII“

Fundo de Investimento Imobiliário.

“FIP“

Fundo de Investimento em Participações.

“Formador de Mercado“

O Fundo, representado pelo Administrador, pode vir a contratar um ou
mais prestadores de serviços de formação de mercado das Cotas do
Fundo, nos termos da Instrução CVM 472. Os Formadores de Mercado
atuarão conforme regulamentação da Instrução CVM 384, do
Regulamento para Credenciamento do Formador de Mercado nos
Mercados Administrados pela B3, bem como das demais regras,
regulamentos e procedimentos pertinentes, especialmente da B3 e da
Câmara de Compensação, Liquidação e Gerenciamento de Riscos de
Operações no Segmento Bovespa e da central depositária da B3. Os
Formadores de Mercado realizarão operações destinadas a fomentar a
liquidez das Cotas de emissão do Fundo. As obrigações dos Formadores
de Mercado deverão estar previstas em instrumento de contratação
específico, que deverá observar a legislação aplicável.

“Fundo“

HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, fundo de
investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio
fechado, inscrito no CNPJ sob o nº 32.903.621/0001-71.
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de

Ativos,

administrado

e

“Gestor“ ou “HSI“

HSI - HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS LTDA., com sede na cidade de
São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
3.729, 7º andar - parte, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº
03.539.353/0001-52, devidamente autorizada pela CVM para o exercício
da atividade de administração de carteiras de títulos e valores
mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 7.478, de 05 de
novembro de 2003.

“Governo“

Governo da República Federativa do Brasil.

“Imóvel 1 – Arujá”

Imóvel 1 - Arujá, com uma área total de 413.813 m² e área bruta locável
de 139.600 m², composto por 2 (dois) galpões logísticos, localizados na
Avenida Comendador Masatoshi Shinmyo, nº 300, no município de Arujá,
Estado de São Paulo, objeto da Matrícula n° 48.264 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Santa Isabel, Estado de São Paulo,
conforme descrito na seção “Termos e Condições da Oferta –
Características da Oferta – Portfólio do Fundo” na página 71 deste
Prospecto.

“Imóvel 2 – Santo André”

Imóvel 2 – Santo André, com uma área total de 61.070,75 m² e área bruta
locável de 38.000 m², composto por um galpão logístico localizado na
Avenida João Pessoa, nº 500, no município de Santo André, Estado de São
Paulo, objeto da Matrícula n° 45.972 do 2º Registro de Imóveis da
Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, conforme descrito na
seção “Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta –
Portfólio do Fundo” na página 71 deste Prospecto.

“Imóvel 3 – São José dos Pinhais” Imóvel 3 – São José dos Pinhais, com uma área total de 116.758,47m² e área
bruta locável de 74.200 m², composto por um galpão logístico situado na
Rod. BR 116 (Contorno Leste), nº 7000, no município de São José dos Pinhais,
Estado do Paraná, objeto da Matrícula nº 59.148, do 1º Ofício de Registro de
Imóveis de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, conforme descrito na
seção “Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta – Portfólio
do Fundo” na página 71 deste Prospecto.
“Imóvel 4 – Contagem”

Imóvel 4 - Contagem, com uma área total de 230.921,75m² e uma área
construída de 91.971,64m², perfazendo uma área bruta locável de 92.000
m² e está localizado na Rodovia Municipal Vereador Joaquim Costa, n°
2000, no município de Contagem, Estado de Minas Gerais, objeto da
Matrícula n° 151.019 do Registro de Imóveis da Comarca de Contagem,
Estado de Minas Gerais, conforme descrito na seção “Termos e Condições
da Oferta – Características da Oferta – Portfólio do Fundo” na página 71
deste Prospecto.

“Imóvel 5 – Itapevi”

Imóvel 5 – Itapevi, composto por 32 (trinta e dois) galpões logísticos,
totalizando uma área de 339.337 m² e área bruta locável 84.800 m²,
situados na Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi, números 740 e 990,
no município de Itapevi, Estado de São Paulo, objetos das Matrículas nºs
10.934 a 10.965 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Itapevi,
Estado de São Paulo, conforme descrito na seção “Termos e Condições
da Oferta – Características da Oferta – Portfólio do Fundo” na página 71
deste Prospecto.
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“Imóveis Alvo“

Imóveis construídos, localizados no território nacional, provenientes do
segmento logístico, incluindo imóveis caracterizados como galpões
industriais, com potencial de geração de renda, seja pela locação,
arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação,
incluindo por meio de contrato “atípico”, na modalidade built to suit ou
sale and leaseback, ou, ainda, qualquer outra forma contratual admitida
na legislação aplicável, inclusive bens e direitos a eles relacionados.

“Imóveis em Construção“

Imóveis em construção, localizados no território nacional, provenientes
do segmento logístico, incluindo imóveis caracterizados como galpões
industriais, com potencial de geração de renda, seja pela locação,
arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação,
incluindo por meio de contrato “atípico”, na modalidade built to suit ou
sale and leaseback, ou, ainda, qualquer outra forma contratual admitida
na legislação aplicável, inclusive bens e direitos a eles relacionados.

“Instituição Consorciada”

É a CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS, com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700,
10º, 12º e 13º andares (parte), na cidade de São Paulo, estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 42.584.318/0001-07, na qualidade de
instituição intermediária estratégica, devidamente autorizada a operar no
mercado de capitais brasileiro, credenciada junto à B3, convidada
diretamente pelos Coordenadores a participar da Oferta, exclusivamente
para efetuar esforços de colocação das Novas Cotas junto aos
Investidores mediante a assinatura do Termo de Adesão ao Contrato de
Distribuição para Instituição Consorciada. A Instituição Consorciada está
sujeita às mesmas obrigações e responsabilidades dos Coordenadores,
inclusive no que se refere às disposições da legislação e regulamentação
em vigor.

“Instituição Financeira
Autorizada“

Uma das 8 (oito) instituições financeiras com maior valor de ativos,
conforme divulgado pelo BACEN, a ser verificado na data de aquisição
e/ou subscrição dos Ativos.

“Instituições Participantes da
Oferta“

Em conjunto, os Coordenadores, a Instituição Consorciada e os
Participantes Especiais.

“IN”

Instrução Normativa.

“Instrução CVM 384“

Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 2003, conforme alterada.

“Instrução CVM 400“

Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.

“Instrução CVM 472“

Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada.

“Instrução CVM 476”

Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada.

“Instrução CVM 494“

Instrução da CVM nº 494, de 20 de abril de 2011, conforme alterada.

“Instrução CVM 505“

Instrução da CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, conforme alterada.

“Instrução CVM 516“

Instrução da CVM nº 516, de 29 de dezembro de 2011, conforme alterada.
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“Instrução CVM 539”

Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada.

“Instrução CVM 555“

Instrução da CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada.

“Investidor 4373”

O cotista do Fundo residente e domiciliado no exterior, que ingressar recursos
no Brasil por intermédio dos mecanismos previstos na Resolução do CMN nº
4.373, de 29 de setembro de 2014, e que não resida em país ou jurisdição com
tributação favorecida nos termos do artigo 24 da Lei nº 9.430/96.

“Investidores“

Em conjunto, os Investidores Institucionais e os Investidores Não
Institucionais.

“Investidores Institucionais“

Fundos de investimentos, entidades administradoras de recursos de
terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo
BACEN, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e
valores mobiliários registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras,
entidades abertas ou fechadas de previdência complementar e de
capitalização, em qualquer caso, com sede no Brasil.

“Investidores Não Institucionais“ Em conjunto, os Investidores Não Institucionais Varejo e os Investidores
Não Institucionais Private.
“Investidores Não Institucionais
Varejo“

Pessoas físicas ou jurídicas, em qualquer caso, que não sejam
considerados Investidores Institucionais, que formalizem Pedido de
Reserva durante o Período de Reserva, em valor igual ou inferior a R$
999.900,00 (novecentos e noventa e nove mil e novecentos reais), que
equivale à quantidade máxima de 9.999 (nove mil e novecentas e noventa
e nove) Novas Cotas, junto a uma única Instituição Participante da Oferta,
observado o Investimento Mínimo, sendo certo que no caso de Pedidos
de Reserva do mesmo Investidor Não Institucional a mais de uma
Instituição Participante da Oferta, apenas serão considerados os Pedidos
de Reserva da Instituição Participante da Oferta que submeter primeiro à
B3 os Pedidos de Reserva e os demais serão cancelados.

“Investidores Não Institucionais
Private“

Pessoas físicas ou jurídicas, em qualquer caso, que não sejam
considerados Investidores Institucionais, que formalizem Pedido de
Reserva durante o Período de Reserva, em valor igual ou superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), que equivale à quantidade mínima de
10.000 (dez mil) Novas Cotas junto a uma única Instituição Participante
da Oferta, sendo certo que no caso de Pedidos de Reserva do mesmo
Investidor Não Institucional a mais de uma Instituição Participante da
Oferta, apenas serão considerados os Pedidos de Reserva da Instituição
Participante da Oferta que submeter primeiro à B3 os Pedidos de Reserva
e os demais serão cancelados.

“Investimento Mínimo“

O valor mínimo a ser subscrito por cada Investidor no contexto da Oferta
será de 5 (cinco) Novas Cotas, totalizando a importância de R$ 500,00
(quinhentos reais) por Investidor, observado que a quantidade de Novas
Cotas atribuída ao Investidor poderá ser inferior ao mínimo acima
referido nas hipóteses prevista na Seção “Termos e Condições da Oferta
– Características da Oferta - Critério de Rateio da Oferta Não
Institucional”, na página 92 deste Prospecto.
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“Investimentos Temporários“

Nos termos do artigo 11, §2º e §3º, da Instrução CVM 472, a aplicação
dos recursos recebidos na integralização das Novas Cotas, durante o
processo de distribuição, os quais deverão ser depositados em instituição
bancária autorizada a receber depósitos, em nome do Fundo, e aplicadas
em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou
privados, com liquidez compatível com as necessidades do Fundo.

“IOF/Títulos“

Imposto sobre Operações relativas a Títulos ou Valores Mobiliários.

“IOF/Câmbio“

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários, que incide sobre operações relativas a
câmbio.

“IPCA“

Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

“IR“

Imposto de Renda.

“IRRF“

Imposto de Renda Retido na Fonte.

“IRPJ“

Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica.

“ISS“

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

“Justa Causa“

Para fins de destituição do Gestor, nos termos do Regulamento, significa:
(i) a comprovação, por intermédio de decisão judicial transitada em
julgado, de que o Gestor atuou com culpa, negligência, imprudência,
imperícia, fraude ou violação de normas e de regras do Regulamento, no
desempenho de suas funções; (ii) condenação do Gestor em crime de
fraude ou crime contra o sistema financeiro; (iii) impedimento do Gestor
de exercer, temporária ou permanentemente, atividades no mercado de
valores mobiliários brasileiro; (iv) requerimento de falência pelo próprio
Gestor; ou (v) decretação de falência, recuperação judicial ou extrajudicial
do Gestor.

“Lei nº 6.385/76“

Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada.

“Lei nº 6.404/76“

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

“Lei nº 8.245/91“

Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, conforme alterada.

“Lei nº 8.668/93“

Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada.

“Lei nº 9.430/96

Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme alterada.

“Lei nº 9.779/99“

Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, conforme alterada.

“Lei nº 11.033/04“

Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, conforme alterada.

“Modificação da Oferta”

Tem o significado atribuído na página 97 deste Prospecto.
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“Montante da Oferta“

Montante de R$ 490.000.000,00 (quatrocentos e noventa milhões de
reais), correspondente a, 4.900.000 (quatro milhões e novecentas mil)
Novas Cotas.

“Novas Cotas“ ou “Nova Cota”

4.900.000 (quatro milhões e novecentas mil) novas cotas da presente
Emissão.

“Oferta“ ou “Oferta Pública“

A presente oferta pública de distribuição de Cotas da 4ª (quarta) Emissão
do Fundo.

“Oferta Institucional“

Oferta destinada exclusivamente a Investidores Institucionais.
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, as Novas Cotas
remanescentes que não forem colocadas na Oferta Não Institucional
serão destinadas à colocação junto a Investidores Institucionais, por meio
dos Coordenadores, não sendo admitidas para tais Investidores
Institucionais reservas antecipadas e não sendo estipulados valores
máximos de investimento, observado o Investimento Mínimo, os
procedimentos e normas de liquidação da B3 e os demais procedimentos
descritos na Seção “Termos e Condições da Oferta – Características da
Oferta - Oferta Institucional”, na página 93 deste Prospecto.

“Oferta Não Institucional“

Oferta destinada exclusivamente a Investidores Não Institucionais.
Durante o Período de Reserva, cada um dos Investidores Não
Institucionais interessados em participar da Oferta, inclusive Pessoas
Vinculadas, deverão realizar a reserva de Novas Cotas, mediante o
preenchimento de um ou mais Pedidos de Reserva junto a uma única
Instituição Participante da Oferta, sendo certo que, no caso de Pedidos
de Reserva do mesmo Investidor Não Institucional a mais de uma
Instituição Participante da Oferta, apenas serão considerados os Pedidos
de Reserva da Instituição Participante da Oferta que submeter primeiro à
B3 os Pedidos de Reserva, sendo cancelados os Pedidos de Reserva
apresentados às demais Instituições Participantes da Oferta.
No contexto da Oferta Não Institucional, observados os valores mínimos e os
valores máximos previstos para apresentação de Pedido de Reserva pelos
Investidores Não Institucionais Varejo e pelos Investidores Não Institucionais
Private, os Investidores Não Institucionais, a seu exclusivo critério, poderão
aderir simultaneamente a mais de uma das modalidades da Oferta Não
Institucional indicadas acima, devendo, para tanto, indicar e discriminar em
seus respectivos Pedidos de Reserva os valores a serem alocados em cada
modalidade de Oferta Não Institucional desejada, junto a uma única Instituição
Participante da Oferta.
Os Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, no
respectivo Pedido de Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa
Vinculada. Deverão ser observados pelos Investidores Não Institucionais
o Investimento Mínimo, os procedimentos e normas de liquidação da B3
e os demais procedimentos descritos na Seção “Termos e Condições da
Oferta – Características da Oferta - Oferta Não Institucional”, na página
90 deste Prospecto.
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No mínimo, 490.000 (quatrocentas e noventa mil) Novas Cotas, ou seja, 10%
(dez por cento) do Montante da Oferta, será destinado, prioritariamente, à
Oferta Não Institucional, observado que (i) o montante de, no mínimo, 5%
(cinco por cento) do Montante da Oferta, ou seja, 245.000 (duzentas e
quarenta e cinco mil) Novas Cotas, será destinado prioritariamente aos
Investidores Não Institucionais Varejo; e (ii) o montante de, no mínimo, 5%
(cinco por cento) do Montante da Oferta, ou seja, 245.000 (duzentas e
quarenta e cinco mil) Novas Cotas, será destinado prioritariamente aos
Investidores Não Institucionais Private. Os Coordenadores, em comum
acordo com o Administrador e o Gestor, poderão, a seu exclusivo critério,
aumentar a quantidade de Novas Cotas inicialmente destinada à Oferta Não
Institucional, bem como os montantes destinados aos Investidores Não
Institucionais Varejo e aos Investidores Não Institucionais Private, até o limite
máximo do Montante da Oferta e alocar as Novas Cotas destinadas à Oferta
Não Institucional entre os Investidores Não Institucionais Varejo e os
Investidores Não Institucionais Private, sendo certo que, caso não haja
demanda suficiente para atender a uma das modalidades, poderão alocar o
remanescente junto aos Investidores Não Institucionais da outra modalidade,
observado o montante total destinado à Oferta Não Institucional.
“Outros Ativos“

Significam: (i) direitos reais sobre os Imóveis em Construção; (ii) ações ou
cotas de SPEs, cujo único propósito se enquadre entre as atividades
permitidas aos FIIs e que invistam em Imóveis em Construção; (iii) cotas
de FIP, que tenham como política de investimento, exclusivamente,
atividades permitidas aos FIIs e que invistam em SPEs que tenham por
objetivo investir em Imóveis em Construção; (iv) cotas de fundos de
investimento em ações que sejam setoriais e que invistam
exclusivamente no mercado imobiliário e que tenham como objeto
principal o investimento nos Ativos Alvo; (v) letras de crédito imobiliário
de emissão de uma Instituição Financeira Autorizada; (vi) letras
hipotecárias de emissão de uma Instituição Financeira Autorizada; (vii)
letras imobiliárias garantidas que possuam, no momento de sua
aquisição, classificação de risco (rating), em escala nacional de longo
prazo, igual ou superior a “A-” ou equivalente, atribuída pela Standard &
Poors, Fitch Ratings ou Moody’s; (viii) certificados de recebíveis
imobiliários que possuam, no momento de sua aquisição/subscrição, ao
menos de forma indicativa: (a) classificação de risco (rating), em escala
nacional, de longo prazo, igual ou superior a “A-” ou equivalente,
atribuída pela Standard & Poors, Fitch Ratings ou Moody’s; ou (b)
garantia real imobiliária cujo laudo de avaliação (considerando o valor de
venda a mercado constante do referido laudo) evidencie que a referida
garantia real imobiliária corresponde a, no mínimo, 100% (cem por cento)
do saldo devedor dos certificados de recebíveis imobiliários, na data da
respectiva aquisição/ subscrição pelo Fundo; (ix) cotas de fundos de
investimento que tenham por objetivo investir em títulos e valores
mobiliários (incluindo certificados de recebíveis imobiliários); e
(x) certificados de potencial adicional de construção emitidos com base
na Instrução CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.

“Patrimônio Líquido”

É a soma dos ativos do Fundo e dos valores a receber deduzidas as
exigibilidades.
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“Parâmetro”

Tem o significado atribuído na página 55 deste Prospecto.

“Participantes Especiais“

São as seguintes sociedades integrantes do sistema de distribuição de
valores mobiliários, autorizadas a operar no mercado de capitais
brasileiro e credenciadas junto à B3, convidadas pelos Coordenadores
para auxiliarem na distribuição das Novas Cotas junto aos Investidores
Não Institucionais: (i) Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 74.014.747/0001-35; (ii) Easynvest – Título
Corretora de Valores S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 62.169.875/0001-79;
(iii) Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliarios S.A., inscrita no
CNPJ sob o nº 27.652.684/0001-62; (iv) Corretora Geral de Valores e
Câmbio Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 92.858.380/0001-18; (v) Mirae
Asset Wealth Management (Brazil) Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 12.392.983/0001-38; (vi)
Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e
Commodities, inscrita no CNPJ sob o nº 52.904.364/0001-08; (vii) Nova
Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ
sob o nº 04.257.795/0001-79; (viii) Safra Corretora de Valores e Câmbio
Ltda., , inscrita no CNPJ sob o nº 60.783.503/0001-02; (ix) ICAP do Brasil
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº
09.105.360/0001-22; (x) Tullett Prebon Brasil Corretora de Valores e
Câmbio Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 61.747.085/0001-60; (xi)
Ourinvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no
CNPJ sob o nº 00.997.804/0001-07; (xii) RB Capital Investimentos
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob
o nº 89.960.090/0001-76; (xiii) Guide Investimentos S.A. Corretora de
Valores, inscrita no CNPJ sob o nº 65.913.436/0001-17; (xiv) Modal
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob
o nº 05.389.174/0001-01; (xv) Singulare – Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 62.285.390/0001-40; (xvi) Inter
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob
o nº 18.945.670/0001-46; (xvii) Banco BNP Paribas Brasil S.A., inscrita no
CNPJ sob o nº 01.522.368/0001-82; (xviii) Banco Andbank (Brasil) S.A.,
inscrita no CNPJ sob o nº 48.795.256/0001-69; (xix) Vitreo Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliarios S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
34.711.571/0001-56; (xx) Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 03.751.794/0001-13;
(xxi) Banco BTG Pactual S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 30.306.294/000226; e (xxii) Planner Corretora de Valores S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
00.806.535/0001-54. Os Participantes Especiais estão sujeitos às mesmas
obrigações e responsabilidades dos Coordenadores, inclusive no que se
refere às disposições da legislação e regulamentação em vigor.

“Pedido de Reserva“

Significa cada formulário específico firmado por Investidores Não
Institucionais, por meio de assinatura ou confirmação eletrônica, no
âmbito da Oferta Não Institucional, inclusive por aqueles que sejam
Pessoas Vinculadas, junto a uma única Instituição Participante da Oferta
durante o Período de Reserva, sendo certo que no caso de Pedidos de
Reserva do mesmo Investidor Não Institucional a mais de uma Instituição
Participante da Oferta, apenas serão considerados os Pedidos de Reserva
da Instituição Participante da Oferta que submeter primeiro à B3 os
Pedidos de Reserva e os demais serão cancelados. No respectivo Pedido
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de Reserva, o Investidor Não Institucional deverá indicar, entre outras
informações, a quantidade de Novas Cotas que pretende subscrever,
observado o Investimento Mínimo, bem como a sua condição, ou não, de
Pessoa Vinculada, e os valores a serem alocados em cada modalidade da
Oferta Não Institucional.
A quantidade de Cotas atribuídas ao Investidor poderá ser inferior ao
Investimento Mínimo na hipótese prevista na Seção “Termos e Condições
da Oferta – Características da Oferta – Critério de Rateio da Oferta Não
Institucional”, na página 92 deste Prospecto.
“Período de Reserva“

O período compreendido entre os dias 6 de novembro de 2020 e 7 de
dezembro de 2020 (inclusive), conforme indicado na Seção “Termos e
Condições da Oferta – Cronograma Indicativo da Oferta”, na página 103
deste Prospecto, no qual os Investidores Não Institucionais deverão
realizar seus Pedidos de Reserva.

“Período de Colocação“

Sem prejuízo do Período de Reserva, significa (i) o período que se inicia
na data da divulgação do Anúncio de Início e se encerra na data de
divulgação do Anúncio de Encerramento, a qual deverá ocorrer em até 6
(seis) meses após a divulgação do Anúncio de Início, ou (ii) até a data de
divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro.

“Pessoas Vinculadas“

Significam, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 1º,
inciso VI, da Instrução CVM 505: (i) controladores, pessoas naturais ou
jurídicas, e/ou administradores do Fundo, do Administrador, do Gestor e/ou
outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como seus respectivos cônjuges ou
companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º
(segundo) grau; (ii) controladores, pessoas naturais ou jurídicas, e/ou
administradores de qualquer das Instituições Participantes da Oferta, desde
que diretamente envolvidos na Oferta; (iii) empregados, operadores e
demais prepostos do Gestor, do Administrador, do Fundo ou de qualquer
das Instituições Participantes da Oferta, desde que diretamente envolvidos
na estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços ao
Fundo, ao Administrador, ao Gestor ou a qualquer das Instituições
Participantes da Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com o
Fundo, o Administrador, o Gestor ou qualquer das Instituições Participantes
da Oferta contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à
atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta;
(vi) pessoas naturais que sejam, direta ou indiretamente, controladoras ou
participem do controle societário do Administrador, do Gestor ou de
qualquer das Instituições Participantes da Oferta; (vii) sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pelo Fundo, pelo Administrador ou
pelo Gestor; (viii) sociedades controladas, direta ou indiretamente por
qualquer das Instituições Participantes da Oferta desde que diretamente
envolvidas na Oferta; (ix) cônjuge ou companheiro e filhos menores das
pessoas mencionadas nos itens “(ii)” a “(vi)” acima; e (x) fundos de
investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas ao Fundo,
ao Administrador, ao Gestor ou a qualquer das Instituições Participantes da
Oferta, salvo se geridos discricionariamente por terceiros que não sejam
Pessoas Vinculadas.
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“PIS“

Contribuição para o Programa de Integração Social.

“Plano de Distribuição“

O plano de distribuição da Oferta descrito na Seção “Termos e Condições
da Oferta – Características da Oferta – Plano de Distribuição”, na página
87 deste Prospecto.

“Política de Investimento“

A política de investimento do Fundo, conforme descrita nos artigos 4º a
11º do Regulamento e na Seção “Sumário do Fundo - Objetivo e Política
de Investimento”, na página 47 deste Prospecto.

“Política de Voto“

Política de exercício de direito de voto do Gestor em assembleias, que
disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais as matérias
relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto pelo Gestor. A
Política de Voto adotada pelo Gestor pode ser obtida na página do
Gestor na rede mundial de computadores, no seguinte endereço:
https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/1bea7b91-2f45-4c39-99ab5856eff6841b/d7897db0-43da-4bd8-a856c579e5fc91f2_hsi_politica%20de%20exercicio%20de%20votos_lefosse%
202019%2009%2017_cln_padronizada_vf.pdf

“Portfólio “

O portfólio de Ativos que o Fundo detém na data de realização da
presente Oferta, conforme descrito na Seção “Termos e Condições da
Oferta – Portfolio”, na página 71 deste Prospecto.

“Preço de Emissão“

No contexto da Oferta, o preço por Nova Cota é de R$ 100,00 (cem reais)
por Nova Cota.

“Procedimento de Alocação de
Ordens“

O procedimento de coleta de alocação no âmbito da Oferta a ser
conduzido pelos Coordenadores, nos termos do artigo 44 da Instrução
CVM 400, para a verificação, junto aos Investidores da Oferta, incluindo
Pessoas Vinculadas, da demanda pelas Novas Cotas, considerando os
Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais e as ordens de
investimento dos Investidores Institucionais, sem lotes mínimos
(observado o Investimento Mínimo) ou máximos.

“Prospecto“

Este prospecto definitivo da Oferta.

“Prospecto Preliminar“

O prospecto preliminar da Oferta.

“RFB”

Receita Federal do Brasil.

“Regulamento“

O instrumento que disciplina o funcionamento e demais condições do
Fundo, que foi aprovado por meio da AGC do Regulamento, conforme
consta do Anexo III.

“Remuneração do Administrador“ A remuneração a que o Administrador fará jus pela prestação dos
serviços de administração, custódia e controladoria do Fundo, conforme
descrita na página 54 deste Prospecto.
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“Remuneração do Gestor“

A remuneração a que o Gestor fará jus pela prestação dos serviços de
administração da carteira de investimentos do Fundo, conforme descrita
na página 54 deste Prospecto.

“Remuneração Devida“

O montante que seria devido ao Gestor a título de Remuneração do
Gestor, nas condições descritas na página 55 deste Prospecto.

“Representantes dos Cotistas”

Os representantes de Cotistas, pessoas físicas ou jurídicas, a serem eleitos
e nomeados pela Assembleia Geral, com prazos de mandato de até 1
(um) ano, para exercer as funções de fiscalização dos empreendimentos
ou investimentos do Fundo, em defesa dos direitos e interesses dos
Cotistas. O Fundo poderá ter até 3 (três) representantes dos Cotistas, nos
termos do caput do artigo 60 do Regulamento.

“Reserva de Contingências“

A reserva de contingência que poderá ser constituída pelo Fundo para
arcar com as despesas dos Ativos, conforme descritas no Regulamento.

“Securitizadora“

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, companhia aberta, com
endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Cardeal
Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, inscrita no CNPJ sob o
nº 25.005.683/0001-09.

“SPE“

Sociedades de propósito específico.

“Taxa de Administração“

A taxa de administração paga pelo Fundo, nos termos do artigo 34 do
Regulamento, conforme descrita na Seção “Sumário do Fundo – Taxa
de Administração e Taxa de Performance”, na página 54 deste
Prospecto.

“Taxa de Performance“

A taxa de performance paga pelo Fundo ao Gestor, nos termos do
artigo 35 do Regulamento, conforme descrita na Seção “Sumário do
Fundo – Taxa de Administração e Taxa de Performance”, na página 55
deste Prospecto.

“Taxa DI”

A variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos
Interfinanceiros de um dia, denominadas “Taxa DI over extra grupo”,
expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta
e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no
informativo diário disponível em sua página rede mundial de
computadores (http://www.b3.com.br).

“Termo de Adesão ao
Contrato de Distribuição“

O termo de adesão ao Contrato de Distribuição celebrado pelos
Participantes Especiais, representados pela B3, para formalizar a
adesão dos Participantes Especiais à Oferta das Novas Cotas e pela
Instituição Consorciada, para formalizar sua adesão à Oferta das Novas
Cotas.

“Valor de Mercado“

A média diária da cotação de fechamento das Cotas do Fundo
divulgada pela B3 no mês anterior ao do pagamento da remuneração.
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“Vórtx”

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA., instituição financeira constituída sob a forma de sociedade
empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, conjunto 202, Jardim
Paulistano, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88.

“Único Cotista”

O único cotista do Fundo, detentor da totalidade das cotas de emissão
do Fundo, na data deste Prospecto.
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2.

SUMÁRIO DA OFERTA PÚBLICA

O sumário abaixo não contém todas as informações sobre a Oferta Pública e as Novas Cotas. Recomenda-se ao
Investidor, antes de tomar sua decisão de investimento, a leitura cuidadosa deste Prospecto, inclusive seus
Anexos, e do Regulamento, com especial atenção à seção “Fatores de Risco” nas páginas 107 a 130 deste
Prospecto. Recomenda-se aos investidores interessados que contatem seus consultores jurídicos e financeiros
antes de investir nas Novas Cotas.
Fundo

HSI Logística Fundo de Investimento Imobiliário.

Administrador

BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

HSI – Hemisfério Sul Investimentos Ltda.

Coordenador Líder

Banco Itaú BBA S.A.

Coordenadores

Banco Itaú BBA S.A. e Banco Bradesco BBI S.A.

Participantes Especiais

São os Participante Especiais, autorizados a operar no mercado de
capitais brasileiro e credenciados junto à B3, convidados pelos
Coordenadores para auxiliarem na distribuição das Novas Cotas
junto aos Investidores Não Institucionais, os quais (i) assinaram
Carta Convite e outorgaram mandato à B3 para que esta, em nome
dos Participantes Especiais da Oferta, celebrasse o Termo de
Adesão ao Contrato de Distribuição. Os Participantes Especiais
estão sujeitos às mesmas obrigações e responsabilidades dos
Coordenadores, inclusive no que se refere às disposições da
legislação e regulamentação em vigor.

Instituição Consorciada

É a Instituição Consorciada, devidamente autorizada a operar no
mercado de capitais brasileiro, credenciada junto à B3, convidada
diretamente pelos Coordenadores a participar da Oferta,
exclusivamente para efetuar esforços de colocação das Novas
Cotas junto aos Investidores mediante a assinatura do Termo de
Adesão ao Contrato de Distribuição para Instituição Consorciada.
A Instituição Consorciada está sujeita às mesmas obrigações e
responsabilidades dos Coordenadores, inclusive no que se refere
às disposições da legislação e regulamentação em vigor.

Custodiante

O Administrador, conforme acima qualificado.

Escriturador

O Administrador, conforme acima qualificado.

Autorização

A realização da Emissão e da Oferta, nos termos do Regulamento,
o Preço de Emissão, dentre outros, foram deliberados e aprovados
com base na AGC do Fundo.

Quantidade de Cotas da Oferta

4.900.000 (quatro milhões e novecentas mil) Novas Cotas.

Preço de Emissão

No contexto da Oferta, o Preço de Emissão é de R$ 100,00 (cem
reais) por Nova Cota.
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Montante da Oferta

R$ 490.000.000,00 (quatrocentos e noventa milhões de reais),
considerando a subscrição e integralização da totalidade das
Novas Cotas pelo Preço de Emissão.

Lote Adicional

Não será admitida, conforme faculta o artigo 14, § 2º, da Instrução
CVM 400, a opção de emissão de lote adicional das Novas Cotas,
no montante de até 20% (vinte por cento) do Montante da Oferta.

Ambiente da Oferta

A Oferta será realizada no mercado de bolsa e a sua liquidação
será realizada na B3.

Destinação dos Recursos

Os recursos líquidos provenientes da Emissão e da Oferta serão
destinados ao pagamento antecipado dos montantes devidos no
âmbito dos CRIs, observados os procedimentos descritos neste
Prospecto. O remanescente dos recursos líquidos da Oferta será
destinado à formação de reserva para regularização dos ativos do
Fundo, conforme necessário, à recomposição da Reserva de
Contingência do Fundo, bem como à aplicação em Ativos,
conforme Política de Investimento do Fundo prevista no Capítulo
II do Regulamento e discricionariedade do Gestor para tanto.
Para mais informações sobre a destinação dos recursos da Oferta,
vide Seção “Termos e Condições da Oferta – Características da
Oferta – Destinação dos Recursos”, na página 79 deste Prospecto.

Características, direitos, vantagens e
restrições das Cotas

As Cotas do Fundo (i) são de classe única (não existindo diferenças
acerca de qualquer vantagem ou restrição entre as Cotas); (ii)
correspondem a frações ideais do Patrimônio Líquido, (iii) não são
resgatáveis, (iv) têm a forma escritural e nominativa; (v) conferirão aos
seus titulares, desde que totalmente subscritas e integralizadas, direito
de participar, integralmente, em quaisquer rendimentos do Fundo, se
houver; (vi) não conferem aos seus titulares propriedade sobre os
ativos integrantes da carteira do Fundo ou sobre fração ideal desses
ativos; (vii) no caso de emissão de novas Cotas pelo Fundo por
deliberação do Administrador, nos termos do artigo 23 do
Regulamento, conferirão aos seus titulares direito de preferência; (viii)
no caso de emissão de novas Cotas pelo Fundo por deliberação da
Assembleia Geral de Cotistas, nos termos do artigo 24 do
Regulamento, poderão ou não, conforme deliberado, conferir aos
seus titulares direito de preferência na subscrição das novas Cotas,
ficando desde já estabelecido que não haverá direito de preferência
nas emissões que permitam a integralização em bens e direitos,
conforme previsto no artigo 24, inciso II do Regulamento; e (ix) serão
registradas em contas de depósito individualizadas, mantidas pelo
Escriturador em nome dos respectivos titulares, a fim de comprovar a
propriedade das Cotas e a qualidade de Cotista do Fundo, sem
emissão de certificados.
Para mais informações sobre as características, direitos, vantagens
e restrições das Cotas, vide Seção “Termos e Condições da Oferta
– Características da Oferta – Características, direitos, vantagens e
restrições das Cotas” na página 70 deste Prospecto.
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Número de séries

Série única.

Regime de distribuição das Novas Cotas

As Novas Cotas objeto da Oferta serão distribuídas sob o regime
de melhores esforços de colocação pelas Instituições Participantes
da Oferta.

Público Alvo da Oferta

A Oferta é destinada a Investidores Não Institucionais e
Investidores Institucionais.
No âmbito da Oferta não será admitida a aquisição de Novas Cotas
por clubes de investimento constituídos nos termos dos artigos 26
e 27 da Instrução CVM 494.
Adicionalmente, não serão realizados esforços de colocação das
Novas Cotas em qualquer outro país que não o Brasil.
Será garantido aos Investidores o tratamento justo e equitativo,
desde que a aquisição das Novas Cotas não lhes seja vedada por
restrição legal, regulamentar ou estatutária, cabendo às
Instituições Participantes da Oferta a verificação da adequação do
investimento nas Novas Cotas ao perfil de seus respectivos
clientes.

Distribuição Parcial

Não será admitida, conforme facultam os artigos 30 e 31 da
Instrução CVM 400, a distribuição parcial das Novas Cotas. Assim,
caso não haja a subscrição e integralização do Montante da Oferta,
por parte dos Investidores Não Institucionais e dos Investidores
Institucionais até a data de conclusão do Procedimento de
Alocação de Ordens, a Oferta será cancelada.

Plano de Distribuição

Os Coordenadores, observadas as disposições da regulamentação
aplicável, realizarão a Oferta das Novas Cotas, sob o regime de
melhores esforços de colocação, de acordo com a Instrução CVM 400,
com a Instrução CVM 472 e demais normas pertinentes, conforme o
plano da distribuição adotado em cumprimento ao disposto no artigo
33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, o qual leva em consideração
as relações com os clientes e outras considerações de natureza
comercial ou estratégica dos Coordenadores, de forma a assegurar (i)
que o tratamento conferido aos Investidores seja justo e equitativo;
(ii) a adequação do investimento ao perfil de risco dos Investidores; e
(iii) que os representantes das Instituições Participantes da Oferta
recebam previamente exemplares dos Prospectos para leitura
obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoas
designadas pelos Coordenadores.
Observadas as disposições da regulamentação aplicável, os
Coordenadores deverão realizar e fazer, de acordo com as
condições previstas nos respectivos Termos de Adesão ao
Contrato de Distribuição, com que as demais Instituições
Participantes da Oferta assumam a obrigação de realizar a
distribuição pública das Novas Cotas, conforme Plano de
Distribuição fixado nos termos previstos na Seção “Termos e
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Condições da Oferta – Características da Oferta - Plano de
Distribuição” na página 87 deste Prospecto.
Pedido de Reserva

Durante o Período de Reserva, cada um dos Investidores Não
Institucionais interessados em participar da Oferta, inclusive
Pessoas Vinculadas, deverão realizar a reserva de Novas Cotas,
mediante o preenchimento de um ou mais Pedidos de Reserva
junto a uma única Instituição Participante da Oferta, sendo certo
que no caso de Pedidos de Reserva do mesmo Investidor Não
Institucional a mais de uma Instituição Participante da Oferta,
serão considerados apenas os Pedidos de Reserva da Instituição
Participante da Oferta que submeter primeiro à B3, sendo
cancelados os Pedidos de Reserva apresentados às demais
Instituições Participantes da Oferta.
No contexto da Oferta Não Institucional, observados os valores
mínimos e os valores máximos previstos para apresentação de
Pedido de Reserva pelos Investidores Não Institucionais Varejo e
pelos Investidores Não Institucionais Private, os Investidores Não
Institucionais, a seu exclusivo critério, poderão aderir
simultaneamente a mais de uma das modalidades da Oferta Não
Institucional indicadas acima, devendo, para tanto, indicar e
discriminar em seus respectivos Pedidos de Reserva os valores a
serem alocados em cada modalidade de Oferta Não Institucional
desejada, junto a uma única Instituição Participante da Oferta. Os
Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente,
no respectivo Pedido de Reserva, a sua qualidade ou não de
Pessoa Vinculada.

Período de Reserva

Para fins de recebimento dos Pedidos de Reserva, o período
compreendido entre os dias 6 de novembro de 2020 e 7 de
dezembro de 2020, inclusive, conforme indicado na Seção “Termos
e Condições da Oferta – Cronograma Indicativo da Oferta”, na
página 103 deste Prospecto.

Pessoas Vinculadas

Para os fins da Oferta, serão consideradas pessoas vinculadas os
Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM
400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM 505: (i)
controladores, pessoas naturais ou jurídicas, e/ou administradores
do Fundo, do Administrador, do Gestor e/ou outras pessoas
vinculadas à Oferta, bem como seus respectivos cônjuges ou
companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o
2º (segundo) grau; (ii) controladores, pessoas naturais ou jurídicas,
e/ou administradores de qualquer das Instituições Participantes da
Oferta desde que diretamente envolvidos na Oferta; (iii)
empregados, operadores e demais prepostos do Gestor, do
Administrador, do Fundo ou de qualquer das Instituições
Participantes da Oferta, desde que diretamente envolvidos na
estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem
serviços ao Fundo, ao Administrador, ao Gestor ou a qualquer das
Instituições Participantes da Oferta; (v) demais profissionais que
mantenham, com o Fundo, o Administrador, o Gestor ou qualquer
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das Instituições Participantes da Oferta contrato de prestação de
serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação
ou de suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) pessoas
naturais que sejam, direta ou indiretamente, controladoras ou
participem do controle societário do Administrador, do Gestor ou
de qualquer das Instituições Participantes da Oferta; (vii)
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Fundo, pelo
Administrador ou pelo Gestor; (viii) sociedades controladas, direta
ou indiretamente por qualquer das Instituições Participantes da
Oferta desde que diretamente envolvidas na Oferta; (ix) cônjuge
ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos
itens “(ii)” a “(vi)” acima; e (x) fundos de investimento cuja maioria
das cotas pertença a pessoas vinculadas ao Fundo, ao
Administrador, ao Gestor ou a qualquer das Instituições
Participantes da Oferta, salvo se geridos discricionariamente por
terceiros que não sejam Pessoas Vinculadas.
Procedimento de Alocação de Ordens

Será adotado o Procedimento de Alocação de Ordens no âmbito
da Oferta a ser conduzido pelos Coordenadores, nos termos do
artigo 44 da Instrução CVM 400, para a verificação, junto aos
Investidores, incluindo Pessoas Vinculadas, da demanda pelas
Novas Cotas, considerando os Pedidos de Reserva dos
Investidores Não Institucionais e as ordens de investimento dos
Investidores Institucionais, sem lotes mínimos (observado o
Investimento Mínimo) ou máximos.
Investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderão participar do
Procedimento de Alocação de Ordens, sem qualquer limitação em
relação ao Montante da Oferta, observado, no entanto, que no
caso de distribuição com excesso de demanda superior a 1/3 (um
terço) da quantidade de Novas Cotas ofertadas, os Pedidos de
Reserva e as ordens de investimento das Pessoas Vinculadas serão
automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400. A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS
VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS
NOVAS COTAS PODE AFETAR NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ
DAS NOVAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO. PARA MAIS
INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS
VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE
RISCO” EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO “PARTICIPAÇÃO DE
PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA” NA PÁGINA 129 DESTE
PROSPECTO.

Investimento Mínimo

5 (cinco) Novas Cotas, totalizando a importância de R$ 500,00
(quinhentos reais) por Investidor, observado que a quantidade de
Novas Cotas atribuída ao Investidor poderá ser inferior ao mínimo
acima referido nas hipóteses previstas na Seção “Termos e
Condições da Oferta – Características da Oferta - Critério de Rateio
da Oferta Não Institucional”, na página 92 deste Prospecto.

Oferta Não Institucional

No mínimo, 490.000 (quatrocentas e noventa mil) Novas Cotas, ou
seja, 10% (dez por cento) do Montante da Oferta, será destinado,
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prioritariamente, à Oferta Não Institucional, observado que (i) o
montante de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do Montante da Oferta,
ou seja, 245.000 (duzentas e quarenta e cinco mil) Novas Cotas, será
destinado prioritariamente aos Investidores Não Institucionais Varejo;
e (ii) o montante de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do Montante da
Oferta, ou seja, 245.000 (duzentas e quarenta e cinco mil) Novas Cotas,
será destinado prioritariamente aos Investidores Não Institucionais
Private. Os Coordenadores, em comum acordo com o Administrador
e o Gestor, poderão, a seu exclusivo critério, aumentar a quantidade
de Novas Cotas inicialmente destinada à Oferta Não Institucional,
bem como os montantes destinados aos Investidores Não
Institucionais Varejo e aos Investidores Não Institucionais Private, até
o limite máximo do Montante da Oferta e, alocar as Novas Cotas
destinadas à Oferta Não Institucional entre os Investidores Não
Institucionais Varejo e os Investidores Não Institucionais Private,
sendo certo que, caso não haja demanda suficiente para atender a
uma das modalidades, poderão alocar o remanescente junto aos
Investidores Não Institucionais da outra modalidade, observado o
montante total destinado à Oferta Não Institucional.
Para maiores informações sobre a Oferta Não Institucional, vide
Seção “Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta –
Oferta Não Institucional” na página 90 deste Prospecto.
Critério de Rateio da Oferta Não
Institucional

Caso o total de Novas Cotas objeto dos Pedidos de Reserva
apresentados pelos Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles
que sejam considerados Pessoas Vinculadas, seja inferior a 10% (dez
por cento) das Novas Cotas, todos os Pedidos de Reserva não
cancelados serão integralmente atendidos, e as Novas Cotas
remanescentes serão destinadas aos Investidores Institucionais nos
termos da Oferta Institucional.
Entretanto, caso o total de Novas Cotas correspondente aos Pedidos
de Reserva apresentados pelos Investidores Não Institucionais Varejo
exceda o percentual prioritariamente destinado aos Investidores Não
Institucionais Varejo, as Novas Cotas destinadas aos Investidores Não
Institucionais Varejo serão rateadas entre os Investidores Não
Institucionais Varejo, inclusive aqueles que sejam considerados
Pessoas Vinculadas, proporcionalmente ao montante de Novas Cotas
indicado nos respectivos Pedidos de Reserva dos Investidores Não
Institucionais Varejo e não alocado aos Investidores Não
Institucionais Varejo, inclusive aqueles que sejam considerados
Pessoas Vinculadas, não sendo consideradas frações de Novas Cotas.
Adicionalmente, caso o total de Novas Cotas correspondente aos
Pedidos de Reserva apresentados pelos Investidores Não
Institucionais Private exceda o percentual prioritariamente destinado
aos Investidores Não Institucionais Private, as Novas Cotas destinadas
aos Investidores Não Institucionais Private serão rateadas entre os
Investidores Não Institucionais Private, inclusive aqueles que sejam
considerados Pessoas Vinculadas, proporcionalmente ao montante
de Novas Cotas indicado nos respectivos Pedidos de Reserva dos
Investidores Não Institucionais Private e não alocado aos Investidores
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Não Institucionais Private, inclusive aqueles que sejam considerados
Pessoas Vinculadas, não sendo consideradas frações de Novas Cotas.
Os Coordenadores, em comum acordo com o Administrador e o
Gestor, poderão manter a quantidade de Novas Cotas inicialmente
destinada à Oferta Não Institucional, bem como os montantes
destinados aos Investidores Não Institucionais Varejo e aos
Investidores Não Institucionais Private, ou aumentar tais quantidades
até o limite máximo do Montante da Oferta, de forma a atender, total
ou parcialmente, os referidos Pedidos de Reserva.
Em hipótese alguma, o relacionamento prévio de uma Instituição
Participante da Oferta, do Administrador e/ou do Gestor com
determinado Investidor Não Institucional, ou considerações de
natureza comercial ou estratégica, seja de uma Instituição
Participante da Oferta, do Administrador e/ou do Gestor, poderão ser
consideradas na alocação dos Investidores Não Institucionais.
Oferta Institucional

Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, as Novas Cotas
remanescentes que não forem colocadas na Oferta Não Institucional
serão destinadas à colocação junto a Investidores Institucionais, por
meio dos Coordenadores, não sendo admitidas para tais Investidores
Institucionais reservas antecipadas e não sendo estipulados valores
máximos de investimento, observado o Investimento Mínimo e os
procedimentos previstos na Seção “Termos e Condições da Oferta –
Características da Oferta – Oferta Institucional” na página 93 deste
Prospecto.

Critério de Colocação da Oferta
Institucional

Caso as ordens de investimento apresentadas pelos Investidores
Institucionais excedam o total de Novas Cotas remanescentes após o
atendimento da Oferta Não Institucional, os Coordenadores darão
prioridade aos Investidores Institucionais que, no entender dos
Coordenadores, em comum acordo com o Gestor, melhor atendam
aos objetivos da Oferta, quais sejam, constituir uma base diversificada
de investidores, integrada por investidores com diferentes critérios
de avaliação das perspectivas do Fundo e a conjuntura
macroeconômica brasileira, bem como criar condições para o
desenvolvimento do mercado local de fundos de investimentos
imobiliários.

Disposições Comuns à Oferta Não
Institucional e à Oferta Institucional

Durante a colocação das Novas Cotas, o Investidor que subscrever a
Nova Cota receberá, quando realizada a respectiva liquidação, recibo
de Nova Cota que, até a divulgação do Anúncio de Encerramento e
do anúncio de rendimentos pro rata e da obtenção de autorização da
B3, não será negociável e não receberá rendimentos provenientes do
Fundo. Tal recibo é correspondente à quantidade de Novas Cotas por
ele adquirida, e se converterá em tal Nova Cota depois de divulgado
o Anúncio de Encerramento, o anúncio de rendimentos pro rata, e da
obtenção de autorização da B3, quando as Novas Cotas passarão a
ser livremente negociadas na B3.
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Para maiores informações sobre as Disposições Comuns à Oferta Não
Institucional e à Oferta Institucional, inclusive sobre forma de
distribuição de rendimentos, vide Seção “Termos e Condições da
Oferta – Características da Oferta – Disposições Comuns à Oferta Não
Institucional e à Oferta Institucional” na página 94 deste Prospecto.
Período de Colocação

Sem prejuízo do Período de Reserva, significa (i) o período que se
inicia na data da divulgação do Anúncio de Início e se encerra na
data de divulgação do Anúncio de Encerramento, a qual deverá
ocorrer em até 6 (seis) meses após a divulgação do Anúncio de
Início, ou (ii) até a data de divulgação do Anúncio de
Encerramento, o que ocorrer primeiro.

Fundo de Liquidez e Estabilização
do Preço das Novas Cotas

Não será constituído fundo de manutenção de liquidez ou firmado
contrato de garantia de liquidez ou estabilização de preços para
as Novas Cotas.

Alocação e Liquidação da Oferta

As ordens recebidas pela B3 e/ou por meio das Instituições
Participantes da Oferta serão alocadas seguindo os critérios
estabelecidos pelos Coordenadores, posteriormente à obtenção
do registro da Oferta, assegurando que o tratamento conferido
aos Investidores da Oferta seja justo e equitativo em cumprimento
ao disposto no artigo 33, §3º, inciso I, da Instrução CVM 400, sendo
certo que a B3 informará ao Coordenador Líder o montante de
ordens recebidas em seu ambiente.
Com base nas informações enviadas pela B3 e pelos
Coordenadores, durante o Procedimento de Alocação de Ordens,
os Coordenadores verificarão se: (i) o Montante da Oferta foi
atingido; e (ii) houve excesso de demanda; diante disto, os
Coordenadores definirão se haverá liquidação da Oferta.
Após a verificação da alocação de que se trata acima, a Oferta
contará com processo de liquidação via B3, sendo certo que as
Instituições Participantes da Oferta liquidarão as ordens recebidas
conforme previsto abaixo e no Termo de Adesão ao Contrato de
Distribuição, conforme o caso.
Para maiores informações sobre a Alocação e a Liquidação da
Oferta, inclusive sobre a possibilidade de falha na liquidação, vide
Seção “Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta –
Alocação e Liquidação da Oferta” na página 94 deste Prospecto.
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Procedimentos para subscrição e
integralização de Novas Cotas

A integralização de cada uma das Novas Cotas será realizada em
moeda corrente nacional, quando da sua liquidação, pelo Preço de
Emissão, não sendo permitida a aquisição de Novas Cotas
fracionadas, observado que eventuais arredondamentos serão
realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro
(arredondamento para baixo).
Cada um dos Investidores deverá efetuar o pagamento do valor
correspondente ao montante de Novas Cotas que subscrever à
Instituição Participante da Oferta a qual tenha apresentado seu
Pedido de Reserva ou ordem de investimento, conforme o caso,
observados os procedimentos de colocação e os critérios de
rateio, previstos na Seção “Termos e Condições da Oferta –
Características da Oferta – Oferta Não Institucional”, na página 90
deste Prospecto, e na Seção “Termos e Condições da Oferta –
Características da Oferta – Oferta Institucional”, na página 93 deste
Prospecto, respectivamente.

Registro para Distribuição e Negociação
das Novas Cotas

As Novas Cotas serão (i) distribuídas no mercado primário por
meio do DDA, e (ii) negociadas e liquidadas no mercado
secundário por meio do mercado de bolsa, ambos administrados
e operacionalizados pela B3, sendo a custódia das Novas Cotas
realizada pela B3. O início da negociação das Novas Cotas na B3
ocorrerá após a divulgação do Anúncio de Encerramento, do
anúncio de rendimentos pro rata, e obtenção da autorização da
B3.

Alteração das circunstâncias, revogação
ou modificação, suspensão e
cancelamento da Oferta

Os Coordenadores poderão requerer à CVM que os autorize a
modificar ou revogar a Oferta, caso ocorram alterações
substanciais, posteriores e imprevisíveis nas circunstâncias de fato
existentes quando da apresentação do pedido de registro de
distribuição, ou que o fundamente, acarretando aumento
relevante dos riscos assumidos pelo Fundo e inerentes à própria
Oferta, nos termos do artigo 25, caput, da Instrução CVM 400. O
pleito de modificação presumir-se-á deferido caso não haja
manifestação da CVM em sentido contrário no prazo de 10 (dez)
Dias Úteis contados do seu protocolo na CVM. Adicionalmente, os
Coordenadores poderão modificar a qualquer tempo a Oferta, em
comum acordo com o Gestor, a fim de melhorar seus termos e
condições para os Investidores ou a fim de renunciar a condição
da Oferta estabelecida pelo Fundo, conforme disposto no artigo
25, §3º, da Instrução CVM 400. Caso o requerimento de
modificação das condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo
para distribuição da Oferta poderá, a critério da CVM, ser
prorrogado em até 90 (noventa) dias contados da aprovação do
pedido de registro, por iniciativa própria da CVM ou a
requerimento do Gestor. Se a Oferta for revogada, os atos de
aceitação anteriores ou posteriores à revogação serão
considerados ineficazes, conforme o detalhado abaixo, sendo que
os Investidores que aderiram à Oferta deverão ser restituídos
integralmente pelos valores, bens ou direitos dados em
contrapartida às Novas Cotas ofertadas, na forma e nas condições
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previstas neste Prospecto. A modificação ou revogação da Oferta
deverá ser imediatamente comunicada aos Investidores pelos
Coordenadores, por correio eletrônico, correspondência física ou
qualquer outra forma passível de comprovação, e divulgada por
meio de anúncio de retificação a ser divulgado nas páginas da
rede mundial de computadores das Instituições Participantes da
Oferta, do Administrador e da CVM, da B3 e do Fundos.net,
administrado pela B3, no mesmo veículo utilizado para a
divulgação do Anúncio de Início, de acordo com o artigo 27 da
Instrução CVM 400.
Em caso de modificação da Oferta, os Investidores que já tiverem
aderido à Oferta deverão confirmar expressamente, até às 16:00
horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente ao recebimento da
comunicação que informará sobre a modificação da Oferta seu
interesse em manter seus Pedidos de Reserva ou suas ordens de
investimento, conforme o caso. Em caso de silêncio, as Instituições
Participantes da Oferta presumirão que os Investidores pretendem
manter a declaração de aceitação. As Instituições Participantes da
Oferta deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do
recebimento das aceitações da Oferta, de que o Investidor está
ciente de que a Oferta foi alterada e que tem conhecimento das
novas condições, conforme o caso.
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (i) poderá
suspender ou cancelar, a qualquer tempo, uma oferta que: (a)
esteja se processando em condições diversas das constantes da
Instrução CVM 400 ou do registro; ou (b) tenha sido havida por
ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda
que depois de obtido o respectivo registro; e (ii) deverá suspender
qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de
regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não
poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem
que tenham sido sanados os vícios que determinaram a
suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e
cancelar o respectivo registro. A resilição do Contrato de
Distribuição após o registro da Oferta está condicionada à análise
prévia da CVM de pleito justificado de revogação da Oferta, nos
termos do artigo 25 da Instrução CVM 400, cujo acolhimento
importará na resilição do Contrato de Distribuição e no
cancelamento do registro da Oferta pela CVM, nos termos do
artigo 19, §4º, da Instrução CVM 400.
Cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar aos
Investidores que já tiverem aderido à Oferta sobre a suspensão ou
o cancelamento da Oferta. Caso a Oferta seja suspensa, nos termos
dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, o Investidor poderá
revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua
decisão à respectiva Instituição Participante da Oferta até às 16:00
horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi
comunicada a suspensão da Oferta, presumindo-se, na falta da
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manifestação, o interesse do Investidor em não revogar sua
aceitação.
Na hipótese exclusiva de modificação da Oferta, os
Coordenadores, a Instituição Consorciada e os Participantes
Especiais deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do
recebimento das aceitações da Oferta, de que o Investidor está
ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das
novas condições. Caso o Investidor já tenha aderido à Oferta, a
pertinente Instituição Participante da Oferta deverá comunicá-lo a
respeito da modificação efetuada e, caso o Investidor não informe
por escrito à Instituição Participante da Oferta pertinente sua
desistência do Pedido de Reserva ou ordem de investimento,
conforme o caso, no prazo estipulado acima, será presumido que
tal Investidor manteve o seu Pedido de Reserva ou ordem de
investimento, conforme o caso, e, portanto, tal Investidor deverá
efetuar o pagamento em conformidade com os termos e no prazo
previsto no respectivo Pedido de Reserva ou ordem de
investimento, conforme o caso.
Caso (i) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da
Instrução CVM 400, ou (ii) a Oferta seja revogada, nos termos dos
artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400, todos os atos de aceitação
serão cancelados e a Instituição Participante da Oferta com a qual
o Investidor celebrou o seu Pedido de Reserva ou realizou sua
ordem de investimento, conforme o caso, comunicará ao
investidor o cancelamento da Oferta. Caso o Investidor já tenha
efetuado o pagamento da ordem, os valores depositados serão
devolvidos sem juros ou correção monetária, acrescidos dos
rendimentos relacionados aos Investimentos Temporários,
calculados pro rata temporis, a partir da data de integralização
pelo Investidor, com dedução dos valores relativos aos tributos
incidentes, se existentes, e aos encargos incidentes, se existentes,
no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do
cancelamento ou da revogação, conforme o caso.
Caso seja verificada divergência entre as informações constantes
deste Prospecto e do Prospecto Definitivo que altere
substancialmente o risco assumido pelo investidor ou a sua
decisão de investimento, cada Instituição Participante da Oferta
deverá comunicar diretamente os Investidores que já tiverem
aderido à Oferta sobre a modificação efetuada, de modo que o
Investidor poderá revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para
tanto, informar sua decisão à respectiva Instituição Participante da
Oferta até às 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à
data em que foi comunicada a modificação, presumindo-se, na
falta da manifestação, o interesse do Investidor em não revogar
sua aceitação. Se o Investidor revogar sua aceitação, os valores até
então integralizados pelo Investidor serão devolvidos, sem juros
ou correção monetária, e acrescidos dos rendimentos
relacionados aos Investimentos Temporários, calculados pro rata
temporis, a partir da data de integralização pelo Investidor, com
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dedução dos valores relativos aos tributos incidentes, se
existentes, e aos encargos incidentes, se existentes, no prazo de
até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.
Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores,
estes deverão fornecer recibo de quitação relativo aos valores
restituídos das Novas Cotas cujos valores tenham sido restituídos.
Inadequação de investimento

O investimento nas Novas Cotas do Fundo representa um
investimento de risco, uma vez que é um investimento em renda
variável, estando os Investidores sujeitos a perdas patrimoniais e a
riscos, incluindo, dentre outros, aqueles relacionados à liquidez
das Novas Cotas, à volatilidade do mercado de capitais e à
oscilação das cotações das Novas Cotas em mercado de bolsa.
Assim, os Investidores poderão perder uma parcela ou a totalidade
de seu investimento. Além disso, os Cotistas podem ser chamados
a aportar recursos adicionais caso o Fundo venha a ter Patrimônio
Líquido negativo. Recomenda-se, portanto, que os Investidores
leiam cuidadosamente a Seção “Fatores de Risco”, nas páginas 107
a 130 deste Prospecto, antes da tomada de decisão de
investimento, para a melhor verificação de alguns riscos que
podem afetar de maneira adversa o investimento nas Novas Cotas.
A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE
BUSQUEM RETORNO DE CURTO PRAZO E/OU NECESSITEM DE
LIQUIDEZ EM SEUS TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS. O
INVESTIMENTO NESTE FUNDO É INADEQUADO PARA
INVESTIDORES PROIBIDOS POR LEI EM ADQUIRIR COTAS DE
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, BEM COMO PARA
AQUELES QUE NÃO ESTEJAM DISPOSTOS A CORRER RISCO DE
CRÉDITO RELACIONADO AO SETOR IMOBILIÁRIO.

Modificação da Oferta

Modificação na Oferta divulgada por meio do Comunicado ao Mercado
disponibilizado em 19 de novembro de 2020 de forma a refletir: (a)
alteração do limite máximo para formalização de Pedido de Reserva dos
Investidores Não Institucionais Varejo, de tal forma que serão
considerados “Investidores Não Institucionais Varejo” pessoas físicas ou
jurídicas, em qualquer caso, que não sejam considerados Investidores
Institucionais, que formalizem Pedido de Reserva durante o Período de
Reserva, em valor igual ou inferior a R$ 999.900,00 (novecentos e
noventa e nove mil e novecentos reais), que equivale à quantidade
máxima de 9.999 (nove mil e novecentas e noventa e nove) Novas
Cotas, junto a uma única Instituição Participante da Oferta, observado o
Investimento Mínimo; (b) alteração do limite mínimo para formalização
de Pedido de Reserva dos Investidores Não Institucionais Private, de tal
forma que serão considerados “Investidores Não Institucionais Private”
pessoas físicas ou jurídicas, em qualquer caso, que não sejam
considerados Investidores Institucionais, que formalizem Pedido de
Reserva durante o Período de Reserva, em valor igual ou superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), que equivale à quantidade mínima
de 10.000 (dez mil) Novas Cotas, junto a uma única Instituição
Participante da Oferta; e (c) alteração do Cronograma Indicativo da
Oferta para incluir a previsão do prazo para o Período de Desistência e
incluir a data de divulgação do Comunicado ao Mercado e divulgação
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do Prospecto Preliminar e do Aviso ao Mercado refletindo a
Modificação da Oferta.
Fatores de Risco

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A
OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
CONSTANTE NAS PÁGINAS 107 A 130 DESTE PROSPECTO
PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO DE
NOVAS COTAS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA
DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Registro da Oferta

A Oferta foi registrada na CVM sob o nº CVM/SRE/RFI/2020/067,
na forma e nos termos da Lei n° 6.385/76, da Instrução CVM 400,
da Instrução CVM 472, do Código ANBIMA e das demais leis,
regulamentações e disposições legais aplicáveis ora vigentes. O
registro da Oferta na CVM foi requerido em 14 de agosto de 2020.

Informações adicionais

Quaisquer informações ou esclarecimentos sobre o Fundo e/ou
sobre a Oferta poderão ser obtidos junto ao Administrador, aos
Coordenadores, à B3 e/ou à CVM, cujos endereços e telefones para
contato encontram-se indicados na Seção “Termos e Condições da
Oferta – Outras Informações”, na página 104 deste Prospecto.
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3.

SUMÁRIO DO FUNDO

ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO FUNDO. AS INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE O FUNDO
ESTÃO NO SEU REGULAMENTO E NO SEU INFORME ANUAL, LEIA-OS ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

BASE LEGAL
O HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, tem como base legal a Lei nº 8.668/93 e a Instrução CVM 472, estando
sujeito aos termos e condições do seu Regulamento.
O Fundo é classificado, para os fins do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros
e das “Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação do FII nº 10”, de 23 de maio de 2019, como “FII Renda Gestão Ativa”, do
segmento “Logística”.

FORMA DE CONDOMÍNIO
O Fundo é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, cujo prazo de duração é
indeterminado, o que implica a inexistência de uma data para o resgate das Cotas.

PRAZO
O Fundo tem prazo de duração indeterminado.

PÚBLICO ALVO DO FUNDO
O Fundo destina-se a investidores em geral, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, fundos de investimento, entidades abertas ou
fechadas de previdência complementar, regimes próprios de previdência social, ou quaisquer outros veículos de investimento,
domiciliados ou com sede, conforme o caso, no Brasil e/ou no exterior, sendo garantido aos Investidores o tratamento justo e
equitativo. No âmbito da Oferta, não será admitida a aquisição de Novas Cotas por clubes de investimento constituídos nos termos
dos artigos 26 e 27 da Instrução CVM 494.

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO
Objetivo e Política de Investimento
O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do seu
patrimônio líquido:
(i)
(ii)

diretamente em direitos reais sobre Imóveis Alvo; e
indiretamente nos Imóveis Alvo mediante a aquisição de (a) ações ou cotas de SPE, que invistam, no mínimo, 2/3 (dois
terços) de seu patrimônio líquido em Imóveis Alvo; (b) cotas de FIIs que invistam, no mínimo, 2/3 (dois terços) do seu
patrimônio líquido em Imóveis Alvo, de forma direta ou indireta, por meio de participação em SPEs que invistam, no mínimo,
2/3 (dois terços) do seu patrimônio líquido em Imóveis Alvo; e (c) cotas de FIP, que invistam em SPEs que tenham por
objetivo investir, no mínimo 2/3 (dois terços) de seu patrimônio líquido em Imóveis Alvo.

Adicionalmente, o Fundo poderá investir nos ativos abaixo listados até o limite de 1/3 (um terço) do patrimônio líquido do Fundo:
(i)
(ii)
(iii)

direitos reais sobre Imóveis em Construção;
ações ou cotas de SPEs, cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs e que invistam em Imóveis
em Construção;
cotas de FIP, que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FIIs e que invistam em
SPEs que tenham por objetivo investir em Imóveis em Construção;
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(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

(ix)
(x)

cotas de fundos de investimento em ações que sejam setoriais e que invistam exclusivamente no mercado imobiliário e que
tenham como objeto principal o investimento nos Ativos Alvo;
letras de crédito imobiliário de emissão de uma Instituição Financeira Autorizada;
letras hipotecárias de emissão de uma Instituição Financeira Autorizada;
letras imobiliárias garantidas que possuam, no momento de sua aquisição, classificação de risco (rating), em escala nacional
de longo prazo, igual ou superior a “A-” ou equivalente, atribuída pela Standard & Poors, Fitch Ratings ou Moody’s;
certificados de recebíveis imobiliários que possuam, no momento de sua aquisição/subscrição, ao menos de forma
indicativa: (a) classificação de risco (rating), em escala nacional de longo prazo, igual ou superior a “A-” ou equivalente,
atribuída pela Standard & Poors, Fitch Ratings ou Moody’s; ou (b) garantia real imobiliária cujo laudo de avaliação
(considerando o valor de venda a mercado constante do referido laudo) evidencie que a referida garantia real imobiliária
corresponde a, no mínimo, 100% (cem por cento) do saldo devedor dos certificados de recebíveis imobiliários, na data da
respectiva aquisição/ subscrição pelo Fundo;
cotas de fundos de investimento que tenham por objetivo investir em títulos e valores mobiliários (incluindo certificados de
recebíveis imobiliários); e
certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada.

O investimento pelo Fundo em Imóveis em Construção caracterizados como projetos de greenfield, ou seja, projetos completamente
novos, em fase pré-operacional e que não possuam, na data do investimento pelo Fundo, locatário definido ou contrato “atípico” de
locação em vigor, na modalidade built to suit ou sale and leaseback, ou, ainda, qualquer outra forma contratual admitida na legislação
aplicável, estará limitado ao montante equivalente a 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do Fundo.
Os recursos do Fundo serão aplicados segundo uma política de investimento definida de forma a proporcionar ao Cotista uma
remuneração para o investimento realizado. A administração do Fundo se processará em atendimento aos seus objetivos, observando
como política de investimento realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente:
(i)

(ii)
(iii)

auferir receitas por meio de locação, arrendamento, ou, ainda, qualquer outra forma contratual admitida na legislação
aplicável, sendo admitida a celebração de contratos “atípicos” nas modalidades built to suit ou sale and leaseback, ou
exploração do direito de superfície dos Imóveis Alvo e/ou dos Imóveis em Construção integrantes do seu patrimônio
imobiliário, inclusive bens e direitos a eles relacionados, podendo, inclusive, ceder a terceiros tais direitos e obter ganho de
capital com a compra e venda dos Imóveis Alvo e/ou dos Imóveis em Construção;
auferir rendimentos e obter ganhos de capital com a compra e venda dos Ativos Alvo; e
auferir rendimentos e, conforme aplicável, obter ganhos de capital com a compra e venda, dos Outros Ativos e dos Ativos Financeiros.

Os imóveis, bens e direitos de uso a serem adquiridos pelo Fundo serão objeto de prévia avaliação, nos termos do § 4º do artigo 45
da Instrução CVM 472. O laudo de avaliação dos imóveis deverá ser elaborado conforme o Anexo 12 da Instrução CVM 472.
O Fundo não conta com garantia do Administrador, das Instituições Participantes da Oferta, do Gestor ou de qualquer mecanismo
de seguro, ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

Ativos Financeiros
Observadas as normas editadas pela CVM e o limite fixado na Instrução CVM 472, as disponibilidades financeiras do Fundo que,
temporariamente, não estejam aplicadas em Ativos, conforme listados acima, serão aplicadas em: (i) cotas de fundos de investimento
ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, de liquidez compatível com as necessidades do Fundo, de acordo com as normas
editadas pela CVM, observado o limite fixado na Instrução CVM 472; e (ii) derivativos, exclusivamente para fins de proteção
patrimonial, cuja exposição seja sempre, no máximo, o valor do patrimônio líquido do Fundo.
Os resgates de recursos da aplicação de Ativos Financeiros só serão permitidos para os eventos abaixo relacionados: (a) pagamento
de Taxa de Administração e Taxa de Performance do Fundo; (b) pagamento de custos administrativos, despesas ou encargos devidos
pelo Fundo, inclusive de despesas com aquisição, venda, locação, arrendamento, manutenção, adiantamentos aos locatários dos
Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção que venham a integrar a carteira do Fundo (tenant allowance), revitalização, administração
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e/ou avaliação de Ativos que componham o patrimônio do Fundo; (c) investimentos em novos Ativos; (d) pagamento de distribuição
de rendimentos aos Cotistas; e (e) demais despesas ou encargos permitidos na Política de Investimento do Fundo.

Imóveis com Ônus Reais
O Fundo poderá adquirir Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção, sobre os quais tenham sido constituídos ônus reais
anteriormente ao seu ingresso no patrimônio do Fundo.

Derivativos
As disponibilidades financeiras do Fundo poderão ser a aplicadas em derivativos quando realizadas exclusivamente para fins de
proteção patrimonial e desde que a exposição seja sempre, no máximo, o valor do Patrimônio Líquido do Fundo.

Portfólio do Fundo
A gestão de Ativos compreende a gestão do Portfólio do Fundo, do qual os potenciais Investidores terão participação indireta, caso
subscrevam Novas Cotas no âmbito da Oferta.
O Portfólio é composto pelos imóveis descritos na Seção “Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta – Portfólio do
Fundo” na página 71 deste Prospecto.
Sem prejuízo da existência dos Ativos que compõem o Portfólio do Fundo conforme mencionados acima, o Fundo poderá adquirir
outros Ativos durante seu prazo de duração, observada sua Política de Investimentos e a regulamentação aplicável.

Disposições Gerais
O Administrador poderá, sem prévia anuência dos Cotistas e mediante recomendação do Gestor, praticar os seguintes atos, ou
quaisquer outros necessários à consecução dos objetivos do Fundo, desde que em observância ao Regulamento e à legislação
aplicável: (i) vender, permutar, resgatar, conforme aplicável, ou de qualquer outra forma alienar, no todo ou em parte, os Ativos, para
quaisquer terceiros, incluindo, sem limitação, os Cotistas do Fundo; (ii) alugar ou arrendar os Imóveis Alvo e os Imóveis em Construção;
e (iii) adquirir ou subscrever, conforme o caso, Ativos.
Observados os limites de concentração estabelecidos nas regras gerais sobre fundos de investimento e na Instrução CVM 472, bem
como as disposições do Regulamento, o Gestor selecionará, a seu critério, (i) Ativos Alvo; (ii) Outros Ativos; e (iii) Ativos Financeiros
para investimento pelo Fundo.
O Gestor deverá recomendar ao Administrador a aquisição e/ou a alienação de Ativos, atendendo, sempre, a Política de Investimento
prevista no Regulamento e a legislação aplicável. Nesse sentido, nas situações em que o Gestor venha a encontrar algum Ativo que
atenda aos critérios de elegibilidade previstos no Regulamento, ou que o Gestor entenda que um determinado Ativo deva ser
alienado, será seguido o fluxo operacional acordado entre o Administrador e o Gestor. Nesse mesmo sentido, sempre que o Gestor
encontrar potenciais locatários para alugar ou arrendar os Imóveis Alvo e/ou os Imóveis em Construção objeto de investimento pelo
Fundo, recomendará ao Administrador a celebração dos instrumentos jurídicos necessários, nos termos previstos no fluxo operacional
acordado entre o Administrador e o Gestor.
Os direitos e obrigações advindos dos contratos de locação, arrendamento e/ou outras formas de exploração dos direitos reais dos
imóveis que vierem a ser adquiridos pelo Fundo serão automaticamente assumidos por este, quando da transferência dos imóveis
ao seu patrimônio, nos termos do Regulamento.
A comercialização, compra, venda, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície, conforme aplicável, dos Ativos do
Fundo serão baseados em recomendação a ser elaborada pelo Gestor. A recomendação do Gestor deverá estabelecer com clareza
os critérios a serem observados na comercialização dos referidos Ativos do Fundo, mencionando a fundamentação econômica e a
regularidade jurídica de cada operação em questão, observados o objeto e a Política de Investimento estabelecidos no Regulamento.
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O Fundo poderá desenvolver, construir, bem como realizar reformas ou benfeitorias nos Imóveis Alvo e demais imóveis integrantes de seu
patrimônio com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização. Nestes casos,
bem como quando o investimento a ser realizado pelo Fundo se der em Imóveis em Construção, caberá ao Administrador,
independentemente da contratação de terceiros especializados, exercer controle efetivo sobre o desenvolvimento do projeto, nos termos
do §1º do artigo 45 da Instrução CVM 472. Adicionalmente, o Administrador, em nome do Fundo, pode adiantar quantias para Imóveis em
Construção, desde que tais recursos se destinem exclusivamente à aquisição do terreno, execução da obra ou lançamento comercial do
empreendimento e sejam compatíveis com o seu cronograma físico-financeiro, nos termos do §2º do artigo 45 da Instrução CVM 472.

Alteração da Política de Investimentos e Ressalvas
O objeto e a Política de Investimento do Fundo somente poderão ser alterados por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas,
observadas as regras estabelecidas no Regulamento e nas disposições estabelecidas pela CVM.
Não será necessária a aprovação pela Assembleia Geral para a aquisição e a alienação dos Ativos. No entanto, no caso de
integralização de Cotas do Fundo em bens, inclusive imóveis, ou direitos relativos a imóveis, essa deverá ser feita com base em laudo
de avaliação, a ser elaborado de acordo com o Anexo 12 da Instrução CVM 472 por empresa especializada e aprovada pela Assembleia
Geral dos Cotistas, sendo certo que não será necessária a aprovação pelos Cotistas da empresa especializada responsável por elaborar
o referido laudo caso a empresa em questão seja uma das seguintes: CB Richard Ellis, Jones Lang LaSalle, Cushman & Wakefield,
Apsis ou Colliers International do Brasil, exceto nos casos em que, à época da elaboração do laudo, a contratação de tais empresas
venha a se configurar um conflito de interesses, nos termos do artigo 34 da Instrução CVM 472.
Não obstante os cuidados a serem empregados pelo Fundo na implantação de sua Política de Investimento, os investimentos do
Fundo, por sua própria natureza, estarão sempre sujeitos, inclusive, mas não se limitando, a variações de mercado, riscos de crédito
de modo geral, riscos inerentes ao setor imobiliário e de construção civil, bem como riscos relacionados aos emitentes dos Ativos
e/ou Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo, conforme aplicável, não podendo o Administrador e o Gestor serem
responsabilizados por qualquer eventual depreciação dos Ativos e/ou Ativos Financeiros da carteira do Fundo ou por eventuais
prejuízos sofridos pelos Cotistas, exceto pelos atos e omissões contrários à lei, ao Regulamento ou às disposições regulamentares
aplicáveis. Por esse motivo, os Cotistas devem estar cientes dos riscos a que estão sujeitos o Fundo, conforme descritos na seção
“Fatores de Risco” nas páginas 107 a 130 deste Prospecto, no Regulamento e no “Informe Anual” preparado em consonância com a
Instrução CVM 472, não havendo quaisquer garantias de que o capital efetivamente integralizado será remunerado de acordo com
as perspectivas de rentabilidade do Fundo ou qualquer expectativa dos Cotistas.

CAPITAL AUTORIZADO E NOVAS EMISSÕES
Caso entenda pertinente para fins do cumprimento dos objetivos e da Política de Investimento do Fundo, o Administrador, conforme
recomendação do Gestor, poderá deliberar por realizar novas emissões de Cotas do Fundo, sem a necessidade de aprovação em
Assembleia Geral de Cotistas, assegurado aos Cotistas o direito de preferência, nos termos da Instrução CVM 472, sendo que a data
de corte que definirá quais Cotistas serão elegíveis ao exercício do direito de preferência será definida nos documentos que
aprovarem a emissão de novas cotas, observados os prazos e procedimentos operacionais da B3, e depois de obtida a autorização
da CVM, se aplicável, desde que: (a) limitadas ao montante máximo de R$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais); e (b) não prevejam
a integralização das Cotas da nova emissão em bens e direitos.
Em caso de emissões de novas Cotas até o limite do Capital Autorizado, caberá ao Gestor a escolha do critério de fixação do valor de
emissão das novas Cotas, observada a possibilidade de aplicação de descontos ou acréscimos, dentre: (i) o valor patrimonial das
Cotas, representado pelo quociente entre o valor do patrimônio líquido contábil atualizado do Fundo e o número de Cotas já emitidas
e (ii) as perspectivas de rentabilidade do Fundo, ou, ainda, (iii) o valor de mercado das Cotas já emitidas.
Sem prejuízo da faculdade prevista nos parágrafos acima, por proposta do Administrador, o Fundo poderá realizar novas emissões
de Cotas mediante prévia aprovação da Assembleia Geral de Cotistas ou processo de consulta formal e depois de obtida a autorização
da CVM, se aplicável, observado o disposto no artigo 24 do Regulamento.
Outras informações sobre o capital autorizado e novas emissões podem ser consultadas nos artigos 23 e 24 do Regulamento.
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PRINCIPAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO
Administração, escrituração, controladoria e custódia
O Fundo é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na cidade de
São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, parte, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 13.486.793/0001-42,
instituição financeira autorizada pela CVM a administrar fundos de investimento e carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato
Declaratório nº 11.784, expedido em 30 de junho de 2011 Na data deste Prospecto, o Sr. Danilo Christófaro Barbieri é o Diretor
responsável pela administração de recursos de terceiros da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A. Os serviços de escrituração e custódia das Cotas serão prestados pelo Administrador.

Gestão
A carteira do Fundo é gerida pela HSI - HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS LTDA., com sede na cidade de São Paulo, estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 7º andar - parte, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 03.539.353/0001-52,
habilitado para a administração de carteiras de fundos de investimento conforme ato declaratório da CVM nº 7.478, de 5 de novembro
de 2003, sendo suas competências discriminadas no Contrato de Gestão, sem prejuízo das atribuições que lhe são conferidas por
força de lei e da regulamentação em vigor, e das demais disposições e restrições do Regulamento.

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO ADMINISTRADOR
Respeitados os limites estabelecidos no Regulamento, o Administrador terá poderes para realizar todos os atos que se façam necessários
à administração e operacionalização do Fundo, bem como relacionados ao exercício de todos os direitos inerentes aos Ativos e aos
Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo, conforme orientação e recomendação do Gestor. As principais obrigações do
Administrador com relação ao Fundo constam no artigo 32 do Regulamento e no artigo 30 da Instrução CVM 472, quais sejam:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

realizar a alienação ou a aquisição dos Ativos, de acordo com a Política de Investimento prevista no Regulamento e conforme
orientação do Gestor, sem necessidade de aprovação em Assembleia Geral, salvo nas hipóteses de conflito de interesses;
providenciar a averbação, junto aos Cartórios de Registro de Imóveis competentes, das restrições dispostas no artigo 7º da
Lei nº 8.668/93, fazendo constar nas matrículas dos bens imóveis integrantes do patrimônio do Fundo que tais ativos
imobiliários: a) não integram o ativo do Administrador; b) não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação
do Administrador; c) não compõem a lista de bens e direitos do Administrador, para efeito de liquidação judicial ou
extrajudicial; d) não podem ser dados em garantia de débito de operação do Administrador; e) não são passíveis de
execução por quaisquer credores do Administrador, por mais privilegiados que possam ser; e f) não podem ser objeto de
constituição de ônus reais;
manter, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem: a) os registros dos Cotistas e de transferência de Cotas; b) os
livros de atas e de presença das Assembleias Gerais; c) a documentação relativa aos Ativos, aos Ativos Financeiros e às
operações do Fundo; d) os registros contábeis referentes às operações e ao patrimônio do Fundo; e) o arquivo dos relatórios
do auditor independente, dos Representantes dos Cotistas e dos profissionais ou empresas contratadas e que,
eventualmente, venham a ser contratadas, nos termos dos artigos 29 e 31 da Instrução CVM 472;
considerando a orientação do Gestor e observado o disposto no Regulamento, celebrar os negócios jurídicos e realizar
todas as operações necessárias à execução da Política de Investimento do Fundo, exercendo, ou diligenciando para que
sejam exercidos, todos os direitos relacionados ao patrimônio e às atividades do Fundo;
receber rendimentos ou quaisquer valores devidos ao Fundo;
custear as despesas de propaganda do Fundo, exceto pelas despesas de propaganda em período de distribuição de Cotas
que podem ser arcadas pelo Fundo;
manter custodiados em instituição prestadora de serviços de custódia devidamente autorizada pela CVM, os títulos
adquiridos com recursos do Fundo;
no caso de ser informado sobre a instauração de procedimento administrativo pela CVM, manter a documentação referida
no inciso (iii) acima até o término do procedimento;
dar cumprimento aos deveres de informação previstos no Capítulo VII da Instrução CVM 472 e no Regulamento;
manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviços contratados pelo Fundo;
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(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)
(xviii)
(xix)
(xx)

observar as disposições constantes no Regulamento e nos prospectos do Fundo, quando aplicável, bem como as
deliberações da Assembleia Geral;
controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos ativos do Fundo, fiscalizando os serviços prestados por
terceiros contratados e o andamento dos empreendimentos imobiliários sob sua responsabilidade;
realizar todas as operações e praticar todos os atos que se relacionem com o objeto do Fundo;
exercer todos os direitos inerentes à propriedade dos bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, inclusive o de
ações, recursos e exceções;
abrir e movimentar contas bancárias;
adquirir e alienar livremente títulos pertencentes ao Fundo;
transigir;
representar o Fundo em juízo e fora dele;
solicitar, se for o caso, a admissão à negociação em mercado organizado das cotas do Fundo; e
deliberar sobre a emissão de novas cotas, observados os limites e condições estabelecidos no Regulamento, nos termos do
inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM 472.

Sem prejuízo das obrigações listadas acima, o Administrador é responsável pela contratação, em nome do Fundo, de seus prestadores
de serviços, especialmente o Gestor, e realizará a análise prévia quanto ao atendimento de requisitos objetivos que indiquem a
capacidade do prestador de serviços para prestar os serviços necessários ao Fundo, bem como o cumprimento de requisitos
regulatórios aplicáveis, observado que tal análise prévia não deve ser considerada como recomendação ou indicação dos prestadores
de serviços do Fundo por parte do Administrador.
Nos termos e condições previstas na Lei nº 8.668/93, o Administrador será o proprietário fiduciário dos bens e direitos adquiridos
pelo Fundo, administrando e dispondo dos bens na forma e para os fins estabelecidos na legislação ou no Regulamento.
Para mais informações sobre as atribuições e vedações aplicáveis ao Administrador vide artigos 29 a 33 do Regulamento.

RENÚNCIA OU DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR E/OU DO GESTOR
Substituição do Administrador
O Administrador poderá ser substituído nos casos de sua destituição pela Assembleia Geral de Cotistas, de sua renúncia e de seu
descredenciamento, conforme aplicável, nos termos previstos na Instrução CVM 472 e na Instrução CVM 555, assim como na hipótese
de sua dissolução, liquidação extrajudicial ou insolvência.
Nas hipóteses de renúncia ou de descredenciamento pela CVM, conforme aplicável, ficará o Administrador obrigado a: (i) convocar
imediatamente Assembleia Geral de Cotistas para eleger o sucessor do prestador de serviços em questão ou deliberar sobre a
liquidação do Fundo, a qual deverá ser efetuada pelo Administrador, ainda que após sua renúncia e/ou descredenciamento, se for o
caso; e (ii) no caso de renúncia ou descredenciamento do Administrador, permanecer no exercício de suas funções até ser averbada,
no cartório de registro de imóveis, nas matrículas referentes aos bens imóveis e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, a ata
da Assembleia Geral que eleger seu substituto e sucessor na propriedade fiduciária desses bens e direitos, devidamente registrada
em Cartório de Títulos e Documentos.
É facultado aos Cotistas que detenham ao menos 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas, a convocação da Assembleia Geral de
Cotistas, caso o Administrador não convoque a Assembleia Geral de Cotistas de que trata o item (i) do parágrafo acima, no prazo de
10 (dez) dias contados da renúncia ou do descredenciamento, conforme aplicável.
No caso de liquidação extrajudicial do Administrador, cabe ao liquidante designado pelo Banco Central do Brasil, sem prejuízo do
disposto no Regulamento, convocar a Assembleia Geral de Cotistas, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, contados da data de publicação,
no Diário Oficial da União, do ato que decretar a liquidação extrajudicial, a fim de deliberar sobre a eleição de novo administrador e
a liquidação ou não do Fundo.
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Cabe ao liquidante praticar todos os atos necessários à gestão regular do patrimônio do Fundo, até ser procedida a averbação referida
acima, sendo que o disposto acima é aplicável mesmo quando a Assembleia Geral de Cotistas deliberar a liquidação do Fundo em
consequência da renúncia, da destituição ou da liquidação extrajudicial do Administrador, cabendo à Assembleia Geral de Cotistas,
nestes casos, eleger novo administrador para processar a liquidação do Fundo. Se a Assembleia Geral de Cotistas não eleger novo
administrador no prazo de 30 (trinta) Dias Úteis contados da publicação no Diário Oficial do ato que decretar a liquidação extrajudicial,
o Banco Central do Brasil nomeará uma instituição para processar a liquidação do Fundo.
A sucessão da propriedade fiduciária de bem imóvel integrante do patrimônio de fundo de investimento imobiliário não constitui
transferência de propriedade. Caso o Administrador renuncie às suas funções ou entre em processo de liquidação judicial ou
extrajudicial, correrão por sua conta os emolumentos e demais despesas relativas à transferência, ao seu sucessor, da propriedade
fiduciária dos bens imóveis e direitos integrantes do patrimônio do Fundo. Nas hipóteses referidas acima, bem como na sujeição ao
regime de liquidação judicial ou extrajudicial, a ata da Assembleia Geral de Cotistas que eleger novo administrador, constitui
documento hábil para averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, da sucessão da propriedade fiduciária dos bens imóveis
integrantes do patrimônio do Fundo.
A Assembleia Geral que destituir o Administrador deverá, no mesmo ato, eleger seu substituto ou deliberar quanto à liquidação do
Fundo.
Em caso de substituição do Administrador por qualquer motivo nos termos do Regulamento do Fundo e eleição de um novo
administrador por deliberação dos Cotistas, o novo administrador assumirá a posição contratual do Administrador no Contrato de
Gestão, aderindo automaticamente aos seus termos e condições.

Substituição do Gestor
O Fundo, representado pelo Administrador, poderá rescindir unilateralmente o Contrato de Gestão, com ou sem Justa Causa,
implicando a destituição do Gestor de suas funções no Fundo, mediante envio de aviso prévio ao Gestor nos casos e condições
especificados nos parágrafos abaixo.
Em caso de ocorrência de um evento de Justa Causa, o Fundo, mediante envio de notificação do Administrador nesse sentido, poderá
rescindir o Contrato de Gestão, independentemente de aviso prévio, sendo que, neste caso, o Gestor receberá apenas a remuneração
correspondente ao período em que permanecer no cargo até sua efetiva substituição.
O Fundo poderá rescindir unilateralmente o Contrato de Gestão sem que ocorra um evento de Justa Causa, mediante envio de
notificação por escrito e justificada ao Gestor com pelo menos 180 (cento e oitenta) dias de antecedência, sendo que o Gestor
receberá a remuneração correspondente ao período em que permanecer no cargo até sua efetiva substituição, observados os termos
do Contrato de Gestão.
Na hipótese de destituição ou substituição do Gestor sem Justa Causa, o Fundo permanecerá obrigado a realizar o pagamento, em
favor do Gestor: (i) da Taxa de Performance e da Remuneração do Gestor proporcionais, apuradas até a data da destituição ou
substituição sem Justa Causa, se houver; (ii) da Remuneração do Gestor que seria devida ao Gestor nos 24 (vinte e quatro) meses
subsequentes à data da efetiva substituição ou destituição; e (iii) da Taxa de Performance referente aos resultados que vierem a ser
obtidos pelo Fundo nos 24 (vinte e quatro) meses subsequentes à data da efetiva substituição ou destituição. Para tanto, no período
de 24 (vinte e quatro) meses subsequentes à data da efetiva substituição ou destituição, a Remuneração do Gestor e a Taxa de
Performance indicadas nos itens “(ii)” e “(iii)” acima, respectivamente, serão pagas apenas ao Gestor do Fundo que tenha sido
substituído, a título de Remuneração do Gestor e Taxa de Performance, nos termos e prazos pactuados, não havendo quaisquer
pagamentos a serem realizados ao novo gestor do Fundo a título de Remuneração do Gestor e Taxa de Performance durante o
período ora previsto. Caso a destituição ou substituição do Gestor se dê por Justa Causa, o Gestor receberá a Remuneração do Gestor
correspondente ao período em que permanecer no cargo até a data de sua destituição ou substituição e a Taxa de Performance, se
houver, devida até a data de sua destituição ou substituição de forma proporcional ao respectivo período de apuração.
Para fins de esclarecimento, os valores devidos ao Gestor destituído ou substituído, nos termos indicados acima, a título de Taxa de
Performance ou de Remuneração do Gestor, conforme o caso, serão arcados pelo Fundo a título de encargos do Fundo.
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Para fins de destituição do Gestor, devem ser observadas as disposições e formalidades previstas no Contrato de Gestão. Na hipótese
de qualquer disposição do Contrato de Gestão ser julgada ilegal, ineficaz ou inválida, sob a perspectiva do Regulamento e∕ou da
legislação aplicável, conforme o caso, a disposição afetada terá de ser substituída por outra que, na medida do possível, produza
efeitos semelhantes, devendo prevalecer o disposto no Regulamento e∕ou na legislação aplicável, conforme o caso.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E TAXA DE PERFORMANCE
O Fundo pagará a título de Taxa de Administração o valor correspondente a até 0,90% (nove décimos por cento) ao ano, calculada
com base no Valor de Mercado, que compreenderá (i) a Remuneração do Administrador (conforme definida abaixo), (ii) a
Remuneração do Gestor (conforme definida abaixo) e (iii) a taxa de escrituração, calculada sobre o Valor de Mercado, observado o
disposto nos parágrafos abaixo.

Remuneração do Administrador
Pela prestação dos serviços de administração, custódia e controladoria do Fundo, o Administrador fará jus a uma remuneração, a ser
calculada de forma pro rata temporis com base (a) no Valor de Mercado, caso as Cotas do Fundo integrem o Índice de Fundos de
Investimentos Imobiliários (IFIX), conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento imobiliários, ou (b) no
valor do Patrimônio Líquido do Fundo, caso não aplicável o critério previsto no item “”a” acima, conforme percentuais indicados na
tabela abaixo, observado o valor mínimo mensal de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) (“Remuneração do Administrador”):
Valor de Mercado do Fundo
De R$ 0 até R$ 500.000.000,00
De R$ 500.000.001,00 a R$ 1.000.000.000,00
De R$ 1.000.000.001,00 até R$ 2.000.000.000,00
De R$ 2.000.000.001,00 até R$ 2.500.000.000,00
Acima de R$ 2.500.000.001,00

Remuneração do Administrador (por ano)
0,12%
0,11%
0,10%
0,09%
0,08%

O valor mínimo mensal da Remuneração do Administrador previsto no parágrafo acima será corrigido anualmente, pela variação
positiva do IPCA.
A Taxa de Administração deve ser provisionada diariamente, em base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis por ano, sobre
o valor do Patrimônio Líquido do Fundo ou sobre o Valor de Mercado, conforme seja o caso, e paga mensalmente, por períodos
vencidos, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados a partir do início das atividades do Fundo,
considerada a primeira integralização de Cotas do Fundo.
O Administrador pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de
serviços contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração.
Pelos serviços de escrituração das Cotas, a instituição escrituradora fará jus a uma remuneração correspondente a até 0,05% (cinco
centésimos por cento) ao ano, calculado sobre o Valor de Mercado, já abrangida pela Taxa de Administração.

Remuneração do Gestor
O Gestor fará jus a uma remuneração correspondente a até a diferença entre (a) 0,85% (oitenta e cinco centésimos por cento) ao ano,
calculado sobre o Valor de Mercado, e (b) a Remuneração do Administrador, a ser calculada de forma pro rata temporis, sobre o Valor
de Mercado (“Remuneração do Gestor”).
A Remuneração do Gestor deverá ser provisionada diariamente e paga mensalmente, observado que, na data da divulgação da
distribuição de rendimentos do Fundo imediatamente subsequente ao 24º (vigésimo quarto) mês contado da Data de Liquidação
(“Data de Divulgação de Rendimento”), o Administrador informará aos Cotistas o montante pago pelo Fundo a título de
Remuneração do Gestor entre a Data de Liquidação e a Data de Divulgação de Rendimento.
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(i)

(ii)

O Gestor fará jus ao recebimento dos valores que tiverem sido apurados e provisionados entre a Data de Liquidação e a
Data de Divulgação de Rendimento, mas que, eventualmente, não tiverem sido pagos a título de Remuneração do Gestor
(“Remuneração Devida”), caso sejam verificadas, entre a Data de Liquidação e a Data de Divulgação de Rendimento
(inclusive), as seguintes hipóteses: (a) os rendimentos distribuídos pelo Fundo aos Cotistas forem superiores a 7% (sete por
cento) ao ano, calculado de forma pro rata temporis, sobre o produto entre o valor das Novas Cotas na Data de Liquidação
e o montante total de Cotas imediatamente após a Data de Liquidação (“Parâmetro”), e (b) a remuneração paga ao Gestor
for inferior à Remuneração Devida, nos termos do Regulamento.
A Remuneração do Gestor será reduzida, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do montante calculado com base no
disposto no parágrafo acima, caso seja verificado que, entre a Data de Liquidação e a Data de Divulgação de Rendimento
(inclusive): (a) os rendimentos distribuídos pelo Fundo aos Cotistas foram inferiores ao Parâmetro; e (b) a remuneração paga
ao Gestor foi superior à Remuneração Devida, nos termos do Regulamento.

Para fins do disposto no inciso “(i)” acima, quaisquer pagamentos feitos ao Gestor nos termos deste inciso não poderão reduzir o
rendimento anual por Cota a valores inferiores ao Parâmetro.
Para fins do disposto no inciso “(ii)” acima, a Remuneração do Gestor será reduzida no limite do necessário para que ocorra a
recomposição do Parâmetro, sendo certo que a Remuneração do Gestor não será, em hipótese alguma, inferior a zero.
Em caso de emissões subsequentes à presente 4ª Emissão, o Parâmetro a ser utilizado para a verificação prevista no parágrafo acima
deverá ser calculado da seguinte forma:
Parâmetro = [(7,0% * VC4 * MT4) + (7,0% * MC)] / [(VC4 * MT4) + MC]
Em que:
VC4 = Valor das Cotas da 4ª Emissão na Data de Liquidação
MT4 = Montante Total de Cotas imediatamente após a Data de Liquidação
MC = Montante Captado pelo Fundo em emissões subsequentes à 4ª Emissão de Cotas

Taxa de Performance
Adicionalmente à Remuneração do Gestor, o Gestor fará jus a uma taxa de performance semestral, apurada nos períodos encerrados
nos meses de junho e dezembro de cada ano. A Taxa de Performance será apurada e provisionada mensalmente e não possuirá
caráter cumulativo, sendo recalculada a cada período. A Taxa de Performance será paga ao Gestor até o 12º (décimo segundo) dia
útil do primeiro mês subsequente ao encerramento do semestre, ou seja, nos meses de janeiro e de julho, bem como por ocasião da
liquidação do Fundo. A Taxa de Performance será calculada para fins de pagamento, nos termos da fórmula abaixo, desde que ela
seja superior a zero (TP>0):
TP = 20% * (DB – B)
Em que:
B = Ʃ [S/12 * MCT]
MCT = VC4 * MT4*(1 + IPCA4) + Ʃ MCi*(1 + IPCAi) – Ʃ MAii*(1 + IPCAii)
TP = Taxa de Performance Semestral
DB = Distribuição Bruta no Semestre
B = Somatório do produto entre S/12 e MCT aplicável a cada um dos meses do período em que a apuração estiver sendo feita, ou
seja, (i) para cálculo da Taxa de Performance no primeiro semestre, somatório do produto de S/12 e o MCT apurado para cada um dos
meses de janeiro a junho e (ii) para o segundo semestre, somatório do produto de S/12 e o MCT apurado para cada um dos meses de
julho a dezembro
S = Spread de 6,5% (seis inteiros e cinco décimos por cento) ao ano
VC4 = Valor das Cotas da 4ª Emissão do Fundo na Data de Liquidação
MT4 = Quantidade Total de Cotas imediatamente após a Data de Liquidação
MCi = Montante captado pelo Fundo em cada uma das emissões subsequentes à 4ª Emissão de Cotas
MAii = Montante amortizado pelo Fundo em datas posteriores à 4ª Emissão de Cotas
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MCT = Montante Captado Total, calculado pela fórmula acima, contemplando o Valor de Mercado do Fundo imediatamente após a 4ª
Emissão de Cotas, o somatório do produto entre MCi e (1+IPCAi) para cada uma das emissões e o somatório do produto entre MAii e
(1+IPCAii) para cada uma das amortizações que vierem a ocorrer
IPCA4 = variação acumulada do IPCA, apurada, de forma pro rata temporis, entre a Data da Integralização (inclusive) e a data o anúncio
da distribuição em questão (inclusive)
IPCAi = variação acumulada do IPCA, apurado, de forma pro rata temporis, entre data de cada integralização de Cota das emissões
subsequentes à 4ª Emissão de Cotas (inclusive) e o anúncio da distribuição em questão (inclusive)
IPCAii = variação acumulada do IPCA apurado entre a data de integralização em que tiver ocorrido (inclusive) e a data em que ocorrer
a sua efetiva Amortização (inclusive)

Taxa de Ingresso e Taxa de Saída
O Administrador, em conjunto com o Gestor, poderá definir uma taxa de distribuição primária a ser cobrada de quaisquer investidores que
subscreverem Cotas, inclusive os Cotistas que vierem a exercer o direito de preferência, a qual será paga no ato da subscrição primária das
Cotas. Com exceção de eventual taxa de distribuição primária, o Fundo não cobrará taxas de ingresso ou de saída dos Cotistas.

ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
Compete ao Administrador convocar a Assembleia Geral de Cotistas, respeitados os seguintes prazos para a primeira convocação:
(i) no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência no caso das Assembleias Gerais ordinárias; e (ii) no mínimo, 15 (quinze) dias de
antecedência, no caso das Assembleias Gerais extraordinárias. A presença da totalidade dos Cotistas supre a falta de convocação.
Sem prejuízo das demais competências previstas no Regulamento e na regulamentação aplicável, compete privativamente à
Assembleia Geral de Cotistas deliberar sobre a(s):
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)

(xii)
(xiii)

demonstrações financeiras apresentadas pelo Administrador;
alteração do Regulamento, ressalvado o disposto no artigo 50, §3º do Regulamento;
destituição ou substituição do Administrador e escolha de seu substituto;
emissão de novas Cotas, sem prejuízo das emissões aprovadas pelo Administrador dentro do Capital Autorizado;
fusão, incorporação, cisão e transformação do Fundo;
dissolução e liquidação do Fundo, naquilo que não estiver disciplinado no Regulamento, incluindo a hipótese de deliberação
sobre a alienação dos Ativos e Ativos Financeiros do Fundo que tenham por finalidade a liquidação do Fundo;
definição ou alteração do mercado em que as Cotas são admitidas à negociação;
apreciação do laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de Cotas do Fundo;
eleição e destituição de Representante dos Cotistas, fixação de sua remuneração, se houver, e aprovação do valor máximo
das despesas que poderão ser incorridas no exercício de suas atividades, caso aplicável;
alteração do prazo de duração do Fundo;
aprovação dos atos que configurem potencial conflito de interesses, conforme regulamentação aplicável, incluindo em
relação às disposições sobre conflitos de interesses previstas no artigo 31-A, § 2º, artigo 34 e artigo 35, inciso IX da Instrução
CVM 472;
alteração da Taxa de Administração ou da Taxa de Performance; e
destituição ou substituição do Gestor e escolha de seu substituto.

A Assembleia Geral que examinar e deliberar sobre as demonstrações financeiras apresentadas pelo Administrador deverá ser
realizada, anualmente, até 120 (cento e vinte) dias após o término do exercício social.
A Assembleia Geral se instalará com a presença de qualquer número de Cotistas, sendo que todas as decisões serão tomadas por
votos dos Cotistas que representem a maioria simples das Cotas dos presentes, correspondendo a cada Cota um voto, não se
computando os votos em branco. Não obstante o acima exposto, dependem de aprovação por maioria simples e, cumulativamente,
de Cotistas que representem, necessariamente, (a) no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo, caso este
tenha mais de 100 (cem) Cotistas, ou (b) no mínimo metade das Cotas emitidas pelo Fundo, caso este tenha até 100 (cem) Cotistas,
as deliberações relativas às matérias indicadas nos incisos (ii), (iii), (v), (vi), (viii), (xi), e (xii) acima.
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Os percentuais mencionados acima serão determinados com base no número de Cotas emitidas e em circulação e registradas em
nome de um ou mais Cotistas, conforme indicado no registro de Cotistas do Fundo na data da convocação da Assembleia Geral,
cabendo ao Administrador informar na convocação da Assembleia Geral o percentual aplicável para aprovar as matérias sujeitas a
quórum qualificado.
Somente poderão votar na Assembleia Geral os Cotistas inscritos no registro de Cotistas do Fundo na data da convocação da
Assembleia Geral, ou na conta de depósito, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um)
ano.
Os Cotistas poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, nos termos do que for disciplinado na convocação,
observando-se sempre que a referida comunicação somente será considerada recebida pelo Administrador até o início da respectiva
Assembleia Geral de Cotistas.
O Administrador poderá encaminhar aos Cotistas pedido de procuração para fins de representação no âmbito das Assembleias Gerais
de Cotistas, mediante correspondência, física ou eletrônica, ou anúncio publicado, nos termos e observado o disposto no
Regulamento.

EXERCÍCIO SOCIAL
O exercício social do Fundo se inicia em 1º de julho e se encerra em 30 de junho de cada ano.

ENCARGOS DO FUNDO
Constituem encargos do Fundo aqueles listados no artigo 47 da Instrução CVM 472. Quaisquer despesas não expressamente previstas
no Regulamento, na Instrução CVM 472 ou na regulamentação em vigor como Encargos do Fundo devem correr por conta do
Administrador, salvo decisão contrária da Assembleia Geral de Cotistas.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E AUDITORIA
O Administrador contratou a KPMG Auditores Independentes, inscrita no CNPJ sob o nº 57.755.217/0001-29, empresa de auditoria
independente devidamente registrada junto à CVM para o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado
de valores mobiliários, para realizar a auditoria anual das demonstrações financeiras do Fundo. As informações referentes à situação
financeira do Fundo, os informes mensais e trimestrais, nos termos da Instrução CVM 472, são incorporados por referência a este
Prospecto, e se encontram disponíveis para consulta nos seguintes websites:

Comissão de Valores Mobiliários
http://www.cvm.gov.br/ (neste website, na parte esquerda da tela, clicar em “Informações de Regulados”; clicar em “Fundos de
Investimento”; clicar em “Consulta a Informações de Fundos”; clicar em “Fundos de Investimento Registrados”; digitar o nome do
Fundo no primeiro campo disponível “HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO”; clicar no link do nome do Fundo;
acessar o sistema Fundos.Net, selecionar, no campo “Tipo”, na linha do respectivo “Informe Mensal” e do respectivo “Informe
Trimestral”, a opção de download do documento no campo “Ações”).

Administrador
https://www.brltrust.com.br/ (neste website clicar em “Produtos”, em seguida “Administração de Fundos”, selecionar o Fundo “HSI
LOGÍSTICA FII” e, então, clicar no respectivo “Informe Mensal” e no respectivo “Informe Trimestral”).

POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
O Fundo deverá distribuir lucros a seus Cotistas, conforme o percentual definido na legislação e regulamentação aplicável e vigente,
apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano,
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previsto no parágrafo único do artigo 10 da Lei nº 8.668/93, observado, ainda, (i) o disposto no Ofício Circular nº
1/2015/CVM/SIN/SNC, de 18 de março de 2015, ou orientação da CVM que venha a complementá-lo ou substituí-lo; e (ii) que caso
tal percentual seja alterado por mudança na legislação e regulamentação aplicável e vigente, eventual novo percentual será
considerado automaticamente aplicável com relação ao Fundo.
Os lucros auferidos em um determinado período, caso existam, poderão, a critério do Administrador, considerando orientação do
Gestor, ser distribuídos aos Cotistas, mensalmente, no 10º (décimo) Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos
pelo Fundo, a título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos. Eventual saldo de resultado não distribuído
será pago no 10º (décimo) Dia Útil dos meses de fevereiro e agosto, podendo referido saldo ser utilizado pelo Administrador para
reinvestimento em Ativos, Ativos Financeiros ou composição ou recomposição da Reserva de Contingência do Fundo, com base em
recomendação apresentada pelo Gestor, desde que respeitados os limites e requisitos legais e regulamentares aplicáveis. Farão jus
aos rendimentos os titulares de Cotas do Fundo que estiverem registrados como tal no fechamento das negociações no último dia
útil do mês anterior ao respectivo pagamento.
Para arcar com as despesas dos Ativos, sem prejuízo da possibilidade de utilização do caixa do Fundo, poderá ser constituída uma
Reserva de Contingência, as quais são exemplificativamente e sem qualquer limitação descritas a seguir: (i) obras de reforma ou
acréscimos que interessem à estrutura integral dos imóveis integrantes do patrimônio do Fundo; (ii) adiantamentos aos locatários
dos Imóveis Alvo, e, se for o caso, dos Imóveis em Construção que venham a integrar a carteira do Fundo (tenant allowance); (iii)
pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das esquadrias externas; (iv) obras destinadas a repor as
condições de habitabilidade do edifício; (v) indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados, ocorridas em
data anterior ao início da locação; (vi) instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, de intercomunicação, de
esporte e de lazer; (vii) despesas de decoração e paisagismo; (viii) outras que venham a ser de responsabilidade do Fundo como
proprietário dos Imóveis Alvo, dos Imóveis em Construção e/ou dos demais Ativos (conforme aplicável).
Os recursos da Reserva de Contingência serão aplicados em Ativos Financeiros, e os rendimentos decorrentes desta aplicação
poderão capitalizar o valor da Reserva de Contingência. O valor da Reserva de Contingência será correspondente a até 5% (cinco por
cento) do total do Patrimônio Líquido do Fundo. Para sua constituição ou reposição, caso sejam utilizados os recursos existentes na
mencionada reserva, será procedida a retenção de até 5% (cinco por cento) do rendimento mensal apurado pelo critério de caixa, até
que se atinja o limite acima previsto.
O Fundo manterá sistema de registro contábil, permanentemente atualizado, de forma a demonstrar aos Cotistas as parcelas
distribuídas a título de pagamento de rendimento. O objetivo do Fundo não representa, nem deve ser considerado ou caracterizado
como, uma garantia, sugestão de rentabilidade das Novas Cotas ou isenção de riscos para os Cotistas.

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO FUNDO
O Administrador deve prestar as seguintes informações periódicas sobre o Fundo: (i) mensalmente, até 15 (quinze) dias após o
encerramento do mês, o formulário eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 39-I da Instrução CVM 472; (ii) trimestralmente, até 45
(quarenta e cinco) dias após o encerramento de cada trimestre, o formulário eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 39-II da Instrução
CVM 472; (iii) anualmente, até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício: (a) as demonstrações financeiras; (b) o relatório do
Auditor Independente; e (c) o formulário eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 39-V da Instrução CVM 472; (iv) anualmente, tão logo
receba, o relatório do Representante dos Cotistas; (v) até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral de Cotistas ordinária;
e (vi) no mesmo dia de sua realização, o sumário das decisões tomadas na Assembleia Geral de Cotistas ordinária.
A divulgação de informações referidas nesta seção, inclusive as informações trimestrais do Fundo serão mantidas disponíveis ao
Cotista na sede do Administrador, bem como serão oportunamente divulgadas na página da rede mundial de computadores do
Administrador: https://www.brltrust.com.br/, em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito.
O Administrador deverá, ainda, simultaneamente à divulgação referida no parágrafo anterior, enviar as informações referidas nesta
seção à B3, bem como à CVM, através do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de
computadores Fundos.Net: http://www.cvm.gov.br/ (neste website acessar “Informações Sobre Regulados”, clicar em “Fundos de
Investimento”, clicar em “Consulta a Informações de Fundos”, em seguida em “Fundos de Investimento Registrados”, buscar por “HSI
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LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO”, clicar em “Fundos.NET”, e, então, localizar a respectiva informação periódica
ou eventual).
O Administrador deve manter em sua página na rede mundial de computadores, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados de
sua divulgação, ou por prazo superior por determinação expressa da CVM, em caso de processo administrativo, todos os documentos
e informações, periódicas ou eventuais, exigidos pela Instrução CVM 472, bem como indicação dos endereços físicos e eletrônicos
em que podem ser obtidas as informações e documentos relativos ao Fundo.

LIQUIDAÇÃO DO FUNDO
No caso de dissolução ou liquidação do Fundo, o patrimônio do Fundo será partilhado aos Cotistas na proporção de suas Cotas,
após o pagamento de todas as dívidas e despesas do Fundo, sendo que o Fundo será liquidado exclusivamente por meio de
deliberação dos Cotistas reunidos Assembleia Geral de Cotistas. A dissolução e a liquidação do Fundo obedecerão às regras da
Instrução CVM 472 e, no que couber, às regras gerais da CVM sobre fundos de investimento, sendo que a liquidação do Fundo e o
consequente resgate das Cotas serão realizados após a alienação da totalidade dos ativos integrantes do patrimônio do Fundo, e a
Assembleia Geral deverá deliberar sobre os procedimentos para o cálculo do resgate e pagamento em dinheiro ou entrega dos ativos
do Fundo para fins de pagamento de resgate das Cotas em circulação.
Na hipótese de a Assembleia Geral de Cotistas não chegar a acordo comum referente aos procedimentos de entrega aos Cotistas,
de bens, direitos, títulos e/ou valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo, tais ativos serão entregues em pagamento aos
Cotistas mediante a constituição de um condomínio, cuja fração ideal de cada Cotista será calculada de acordo com a proporção de
Cotas detida por cada Cotista sobre o valor total das Cotas em circulação à época, sendo que, após a constituição do referido
condomínio, o Administrador e o Gestor estarão desobrigados em relação às responsabilidades estabelecidas no Regulamento,
ficando o Administrador autorizado a liquidar o Fundo perante as autoridades competentes. Serão, ainda, observados os seguintes
procedimentos: (a) o Administrador deverá notificar os Cotistas na forma estabelecida no Regulamento, para que elejam um
administrador para o referido condomínio, na forma do artigo 1.323 do Código Civil, informando a proporção de ativos a que cada
Cotista fará jus, sem que isso represente qualquer responsabilidade do Administrador perante os Cotistas após a constituição do
condomínio; e (b) caso os Cotistas não procedam à eleição do administrador do condomínio no prazo máximo de 10 (dez) Dias Úteis
a contar da data da notificação de que trata o item (a) acima, essa função será exercida pelo Cotista que detenha a maioria das cotas
em circulação, desconsiderados, para tal fim, quaisquer Cotistas inadimplentes, se houver.
Na hipótese de liquidação do Fundo, o auditor independente deverá emitir parecer sobre a demonstração da movimentação do
Patrimônio Líquido, compreendendo o período entre a data das últimas demonstrações financeiras auditadas e a data da efetiva
liquidação do Fundo. A notas explicativas às demonstrações financeiras do Fundo deverão conter análise quanto a terem os valores
dos resgates sido ou não efetuados em condições equitativas e de acordo com a regulamentação pertinente, bem como quanto à
existência ou não de débitos, créditos, ativos ou passivos não contabilizados.
Após a partilha dos ativos, o Administrador deverá promover o cancelamento do registro do Fundo, mediante o encaminhamento à
CVM da seguinte documentação: (a) no prazo de 15 (quinze) dias: (i) o termo de encerramento firmado pelo Administrador em caso
de pagamento integral aos Cotistas, ou a ata da Assembleia Geral que tenha deliberado a liquidação do Fundo, quando for o caso; e
(ii) o comprovante da entrada do pedido de baixa de registro no CNPJ; e (b) no prazo de 90 (noventa) dias, a demonstração de
movimentação de patrimônio do Fundo acompanhada do parecer do auditor independente.

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DO FUNDO
1. Risco de regularidade dos imóveis: A propriedade dos Imóveis Alvo e dos Imóveis em Construção somente possui eficácia
jurídica mediante o registro do instrumento aquisitivo definitivo dos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção junto à circunscrição
imobiliária competente. Portanto, situações como a morosidade ou pendência para registro da aquisição dos Imóveis Alvo e/ou
Imóveis em Construção na matrícula competente poderá dificultar ou até inviabilizar o processo de prospecção de locatários e/ou
alienação dos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção, afetando diretamente a rentabilidade dos Cotistas e o valor de mercado
das Cotas.
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Ainda, o Fundo poderá adquirir empreendimentos imobiliários que ainda não estejam concluídos e, portanto, não tenham obtido
todas as licenças aplicáveis. Referidos empreendimentos imobiliários somente poderão ser utilizados e locados quando estiverem
devidamente regularizados perante os órgãos públicos competentes. Deste modo, a demora na obtenção da regularização dos
referidos empreendimentos imobiliários poderá provocar a impossibilidade de locá-los e, portanto, provocar prejuízos ao Fundo e,
consequentemente, aos seus Cotistas. Adicionalmente, a existência de área construída edificada sem a autorização prévia da
Prefeitura Municipal competente, ou em desacordo com o projeto aprovado, poderá acarretar riscos e passivos para os imóveis e
para o Fundo, caso referida área não seja passível de regularização e venha a sofrer fiscalização pelos órgãos responsáveis. Dentre
tais riscos, destacam-se: (i) a aplicação de multas pela administração pública; (ii) a impossibilidade da averbação da construção; (iii) a
negativa de expedição da licença de funcionamento; e (iv) a recusa da contratação ou renovação de seguro patrimonial, podendo
ainda, culminar na obrigação do Fundo de demolir as áreas não regularizadas, o que poderá afetar adversamente as atividades e os
resultados operacionais dos imóveis e, consequentemente, o patrimônio, a rentabilidade do Fundo e o valor de negociação das Cotas.
Aquisições podem expor o Fundo a passivos e contingências relacionadas aos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção. Além disso,
podem existir questionamentos sobre a titularidade dos imóveis adquiridos, problemas estes não cobertos por seguro no Brasil. O
processo de auditoria (due diligence) realizado pelo Fundo ou terceiros por ele contratados nos imóveis adquiridos, bem como
quaisquer garantias contratuais ou indenizações que o Fundo possa vir a receber dos vendedores, podem não ser suficientes para
precavê-lo, protege-lo ou compensá-lo por eventuais contingências que surjam após a efetiva aquisição do respectivo Imóvel Alvo
e/ou Imóvel em Construção. Por esta razão, pode haver débitos dos antecessores na propriedade dos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em
Construção que podem recair sobre os próprios Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção, ou, ainda, pendências de regularidade
dos imóveis que não tenham sido identificadas ou sanadas durante o processo de auditoria (due diligence), o que poderia (a) acarretar
ônus ao Fundo, na qualidade de proprietários dos Imóveis Alvo e Imóveis em Construção; (b) implicar em eventuais restrições ou
vedações de utilização e exploração dos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção pelo Fundo; (c) desencadear discussões quanto à
legitimidade da aquisição dos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção pelo Fundo, incluindo a possibilidade de caracterização de
fraude contra credores e/ou fraude à execução; ou (d) perda da propriedade do Fundo sobre os Imóveis Alvo e Imóveis em
Construção, sem que seja reavido o respectivo valor investido, sendo que a ocorrência de qualquer dessas quatro hipóteses poderia
afetar negativamente os resultados auferidos pelo Fundo e, consequentemente, os rendimentos dos Cotistas e o valor das Cotas.
Adicionalmente, é possível que existam passivos e contingências não identificados quando da aquisição do respectivo Imóvel Alvo
e/ou Imóvel em Construção, que sejam identificados e/ou se materializem após a aquisição do imóvel pelo Fundo, reduzindo os
resultados do Fundo e os rendimentos dos Cotistas, sendo certo que, ainda que inexistam contingências, é possível que o Fundo seja
incapaz de realizar as aquisições nos termos incialmente planejados, deixando de operar com sucesso as propriedades adquiridas.
2. Riscos relacionados à liquidez dos ativos da carteira e das Cotas: Os ativos componentes da carteira do Fundo poderão ter
liquidez baixa em comparação a outras modalidades de investimento. Nestas condições, o Administrador poderá enfrentar
dificuldade de liquidar ou negociar tais ativos pelo preço e no momento desejados e, consequentemente, o Fundo poderá enfrentar
problemas de liquidez. Além disso, fundos de investimento imobiliários são condomínios fechados, o que pressupõe que os seus
cotistas somente poderão resgatar suas cotas ao seu final, no momento de sua liquidação, uma vez que o Fundo tem prazo
indeterminado. Desse modo, o Cotista somente poderá negociar as suas Cotas no âmbito dos mercados de bolsa ou balcão, nos
quais as Cotas estejam admitidas à negociação, o que pode resultar na dificuldade para os Cotistas interessados em desfazer de suas
posições alienar as suas Cotas mesmo em negociações ocorridas no mercado secundário. Assim sendo, espera-se que o Cotista que
adquirir as Cotas do Fundo esteja consciente de que o investimento no Fundo possui características específicas quanto à liquidez das
Cotas, consistindo, portanto, em investimento de longo prazo. Pode haver, inclusive, oscilação valor da Cota no curto prazo, que pode
acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o
prejuízo do Fundo, de forma que as eventuais perdas patrimoniais do Fundo, não estão limitadas ao valor do capital subscrito, de
forma que os cotistas podem ser chamados a aportar recursos adicionais no Fundo.
3. Risco relacionado à eventual alienação de cotas pelo Único Cotista: Conforme fato relevante divulgado pelo Fundo em 12 de
agosto de 2020, o Único Cotista manifestou interesse em alienar a totalidade das Cotas de sua titularidade por meio de leilão no
mercado secundário ao longo do ano de 2020, caso as condições de mercado e fatores macroeconômicos em geral se mostrem
favoráveis para a venda, a seu exclusivo critério. Caso o Único Cotista opte por realizar a venda das Cotas de sua titularidade no mercado
secundário, essa venda envolverá um número substancial de Cotas de emissão do Fundo, podendo gerar volatilidade no valor de
mercado das Cotas, e, por conseguinte, impactar adversamente os investidores que tiverem adquirido as Novas Cotas.
4. Riscos ambientais: Os imóveis que poderão ser adquiridos pelo Fundo estão sujeitos a riscos inerentes a: (i) descumprimento da
legislação, regulamentação e demais questões ligadas ao meio ambiente, tais como: falta de licenciamento ambiental e/ou
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autorização ambiental para operação de suas atividades e outras atividades correlatas (como, por exemplo, estação de tratamento
de efluentes, antenas de telecomunicações, geração de energia, armazenamento de produtos, entre outras); falta de outorga para o
uso de recursos hídricos (como, por exemplo, para a captação de água por meio de poços artesianos e para o lançamento de efluentes
em corpos hídricos); falta de licenças regulatórias para o manuseio de produtos químicos controlados (emitidas pelas Polícia Civil,
Polícia Federal e Exército); falta de autorização para supressão de vegetação e intervenção em área de preservação permanente; falta
de autorização especial para o descarte de resíduos sólidos; (ii) passivos ambientais decorrentes de contaminação de solo e águas
subterrâneas e relacionados a supressão ambiental, que podem suscitar eventuais responsabilidades administrativas, civis e penais
daí advindas em face do causador do dano, além de eventuais responsabilidades civis daí advindas também em face do Fundo e/ou
dos locatários solidariamente, com possíveis riscos à imagem do Fundo e dos imóveis que compõem o portfólio do Fundo; (iii) outros
problemas ambientais, anteriores ou supervenientes à aquisição dos imóveis, que podem acarretar a perda de valor dos imóveis e/ou
a imposição de penalidades administrativas, civis e penais ao Fundo; e (iv) consequências indiretas da regulamentação ou de
tendências de negócios, incluindo a submissão a restrições legislativas relativas a questões urbanísticas, tais como metragem de
terrenos e construções, restrições a metragem e detalhes da área construída, e suas eventuais consequências. A ocorrência destes
eventos pode afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.
Na hipótese de violação da legislação ambiental na condução das atividades nos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção –
incluindo os casos em que se materializam passivos ambientais –, bem como na hipótese de não cumprimento das condicionantes
constantes das licenças, outorgas e autorizações, os locatários podem sofrer sanções administrativas, tais como multas, interdição
e/ou embargo total ou parcial de atividades, cancelamento de licenças e revogação de autorizações, sem prejuízo das sanções
criminais (inclusive em face de seus administradores). Além disso, os locatários e o Fundo, solidariamente, podem ser
responsabilizados pela recuperação do dano ambiental e/ou pagamento de indenizações daí decorrentes. Nestas hipóteses, podem
ser negativamente afetados o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas. Destaca-se que, dentre outras
atividades lesivas ao meio ambiente, operar atividades potencialmente poluidoras sem a devida licença ambiental e causar poluição
– inclusive mediante contaminação do solo e da água - são consideradas infrações administrativas e crimes ambientais, sujeitos às
penalidades cabíveis, independentemente da obrigação de reparação de eventuais danos ambientais (a exemplo da necessidade de
remediação da contaminação). Nos exemplos mencionados, as sanções administrativas previstas na legislação federal incluem a
suspensão imediata de atividades e multas que podem chegar a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Ademais, o passivo
identificado na propriedade (i.e. contaminação) é propter rem, de modo que o proprietário ou futuro adquirente assume
solidariamente a responsabilidade civil pela reparação dos danos identificados.
Adicionalmente, as agências governamentais ou outras autoridades podem também editar novas regras mais rigorosas ou buscar
interpretações mais restritivas das leis e regulamentos existentes, que podem obrigar os locatários e/ou proprietários de imóveis a
gastar recursos adicionais na adequação ambiental, inclusive obtenção de licenças ambientais para instalações e equipamentos que
não necessitavam anteriormente. As agências governamentais ou outras autoridades podem, ainda, atrasar de maneira significativa
a emissão ou renovação das licenças e autorizações necessárias para o desenvolvimento dos negócios dos proprietários e dos
locatários, gerando, consequentemente, efeitos adversos em seus negócios. Qualquer dos eventos acima poderá fazer com que os
locatários tenham dificuldade em honrar com os aluguéis dos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção. Ainda, em função de
exigências dos órgãos competentes, pode haver a necessidade de se providenciar reformas ou alterações em tais Imóveis Alvo e/ou
Imóveis em Construção cujo custo poderá ser imputado ao Fundo. A ocorrência dos eventos acima pode afetar negativamente o
patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.
Ademais, existe a possibilidade de as leis de proteção ambiental serem alteradas após a aquisição de um imóvel pelo Fundo e antes
do desenvolvimento do empreendimento imobiliário a ele atrelado, o que poderá trazer atrasos e/ou modificações ao objetivo
comercial para o qual o imóvel foi desenvolvido, acarretando em um efeito adverso para os negócios, para os resultados estimados e,
consequentemente, para a rentabilidade do Fundo e dos Cotistas.
5. Risco de vacância: O Fundo poderá não ter sucesso na prospecção de locatários e/ou arrendatários do(s) empreendimento(s)
imobiliário(s) integrantes do seu patrimônio, o que poderá reduzir a rentabilidade do Fundo, tendo em vista o eventual recebimento
de um montante menor de receitas decorrentes de locação, arrendamento e venda do(s) empreendimento(s). Adicionalmente, os
custos a serem despendidos com o pagamento de tarifas de condomínio e tributos, dentre outras despesas relacionadas ao(s)
empreendimento(s) (os quais são atribuídos aos locatários dos imóveis) poderão comprometer a rentabilidade do Fundo.
PARA MAIS INFORMAÇÕES A RESPEITO DOS RISCOS, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” CONSTANTE NA PÁGINA 107
DESTE PROSPECTO.
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IDENTIFICAÇÃO DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DOS COORDENADORES E DEMAIS
PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO E DA OFERTA

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE
MOBILIÁRIOS S.A.
Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, parte
CEP 01451-011, São Paulo - SP
At.: Danilo Christófaro Barbieri
Tel.: (11) 3133-0350
E-mail: fii@brltrust.com.br
Website: www.brltrust.com.br

Coordenador Líder

BANCO ITAÚ BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º
andares, Itaim Bibi
CEP 04538-132, São Paulo – SP
At.: Acauã Uchoa de Azedo Barbosa
Tel.: (11) 3708-8539 / (11) 98960-1783
E-mail: acaua.barbosa@itaubba.com
Website: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/

Coordenador

BANCO BRADESCO BBI S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, Vila
Nova Conceição
CEP 04543-011, São Paulo – SP
At.: Philip Searson / Alvaro Dantas
Tel.: (11) 3847-5219 / (11) 3847-5309
E-mail:
philip.searson@bradescobbi.com.br
/
alvaro.dantas@bradescobbi.com.br
Website: https://www.bradescobbi.com.br/

Gestor

HSI – HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS LTDA.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 7º andar, parte
CEP 04543-906, São Paulo - SP
At.: Felipe Gaiad
Tel.: (11) 3127-5500
E-mail: felipe.gaiad@hsinvest.com
Website: https://www.hsinvest.com/

Custodiante

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE
MOBILIÁRIOS S.A.
Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, parte
CEP 01451-011, São Paulo - SP
At.: Danilo Christófaro Barbieri
Tel.: (11) 3133-0350
E-mail: fii@brltrust.com.br
Website: www.brltrust.com.br
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Escriturador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE
MOBILIÁRIOS S.A.
Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, parte
CEP 01451-011, São Paulo - SP
At.: Danilo Christófaro Barbieri
Tel.: (11) 3133-0350
E-mail: fii@brltrust.com.br
Website: www.brltrust.com.br

TÍTULOS

E

VALORES

Assessor Legal do Gestor

MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA
ADVOGADOS
Al. Joaquim Eugênio de Lima, nº 447
CEP 01403-001, São Paulo - SP
At.: Bruno Mastrini Simões Tuca
Tel.: +55 (11) 3147-2871
E-mail: btuca@mattosfilho.com.br
Website: www.mattosfilho.com.br

Assessor Legal dos
Coordenadores

STOCCHE FORBES ADVOGADOS
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4100, 10º andar
CEP 04538-132, São Paulo - SP
At.: Sr. Henrique Filizzola
Tel.: +55 (11) 3755-5400
E-mail: hfilizzola@stoccheforbes.com.br
Website: www.stoccheforbes.com.br

Auditores Independentes do
Fundo

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105
CEP 04711-904, São Paulo - SP
At.: Sr. Eduardo Remedi Tomazelli
Tel.: (11) 3940-1500
E-mail: eremedi@kpmg.com.br
Website: www.kpmg.com.br

As declarações do Administrador e do Coordenador Líder relativas ao artigo 56 da Instrução CVM 400 encontramse nos Anexos V e VI deste Prospecto.
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5.

TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA

Características da Oferta

A Oferta
As Novas Cotas serão objeto de distribuição pública, sob o regime de melhores esforços de colocação, conduzida de acordo
com a Instrução CVM 400, a Instrução CVM 472 e os termos e condições do Regulamento e do Contrato de Distribuição.

Deliberação sobre a Oferta e a Emissão de Novas Cotas
A realização da Emissão, a Oferta, o Preço de Emissão, dentre outros, foram deliberados e aprovados por meio da AGC do
Fundo.

Quantidade de Novas Cotas objeto da Oferta
Os Coordenadores, em conjunto com os Participantes Especiais e a Instituição Consorciada, realizarão a distribuição pública
de 4.900.000 (quatro milhões e novecentas mil) Novas Cotas, ao preço de R$ 100,00 (cem reais) por Nova Cota, perfazendo o
Montante da Oferta o total de R$ 490.000.000,00 (quatrocentos e noventa milhões de reais).

Lote Adicional
Não será admitida, conforme faculta o artigo 14, § 2º, da Instrução CVM 400, a opção de emissão de lote adicional das Novas
Cotas, no montante de até 20% (vinte por cento) do Montante da Oferta.

Distribuição Parcial
Não será admitida, conforme facultam os artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, a distribuição parcial das Novas Cotas. Assim,
caso não haja a subscrição e integralização do Montante da Oferta, por parte dos Investidores Não Institucionais e dos
Investidores Institucionais até a data de conclusão do Procedimento de Alocação de Ordens, a Oferta será cancelada, sendo
que todos os Pedidos de Reserva e ordens de investimento serão automaticamente cancelados.

Regime de distribuição das Novas Cotas
As Novas Cotas objeto da Oferta serão distribuídas sob o regime de melhores esforços de colocação pelas Instituições
Participantes da Oferta.

Preço de Emissão
No contexto da Oferta, o Preço de Emissão é de R$ 100,00 (cem reais) por Nova Cota.

Procedimentos para Subscrição e Integralização das Novas Cotas
A integralização de cada uma das Novas Cotas será realizada em moeda corrente nacional, quando da sua liquidação, pelo Preço de
Emissão, não sendo permitida a aquisição de Novas Cotas fracionadas, observado que eventuais arredondamentos serão realizados
pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro (arredondamento para baixo). Cada um dos Investidores deverá efetuar o
pagamento do valor correspondente ao montante de Novas Cotas que subscrever à Instituição Participante da Oferta à qual tenha
apresentado seu Pedido de Reserva ou ordem de investimento, conforme o caso, observados os procedimentos de colocação e os
critérios de rateio, previstos na Seção “Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta – Critérios de Rateio da Oferta Não
Institucional”, na página 92 deste Prospecto e na Seção “Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta – Critérios de
Colocação da Oferta Institucional”, na página 94 deste Prospecto, respectivamente.
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Limites de aplicação em Novas Cotas de Emissão do Fundo
O valor do Investimento Mínimo para aplicações em Novas Cotas é de R$ 500,00 (quinhentos reais), equivalentes a 5 (cinco)
Novas Cotas, ressalvadas as hipóteses de rateio previstas na Seção “Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta
– Critérios de Rateio da Oferta Não Institucional”, na página 92 deste Prospecto.
Não haverá limite máximo de investimento por Investidor, respeitado o Montante da Oferta, ficando desde já ressalvado que,
de acordo com a Lei nº 9.779/99, se o Fundo aplicar recursos em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador,
construtor ou sócio, cotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por
cento) das Cotas do Fundo, o Fundo passará a se sujeitar à tributação aplicável às pessoas jurídicas em geral. Como regra, os
rendimentos e os ganhos de capital auferidos quando distribuídos aos cotistas são tributados na fonte pela alíquota de 20%
(vinte por cento). Não obstante, de acordo com o artigo 3º, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 11.033/04, haverá isenção do
Imposto de Renda Retido na Fonte e na Declaração de Ajuste Anual das Pessoas Físicas com relação aos rendimentos
distribuídos pelo Fundo ao Cotista pessoa física, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) o Cotista
pessoa física não seja titular de montante igual ou superior a 10% (dez por cento) das Cotas do Fundo; (ii) as respectivas Cotas
não atribuírem direitos a rendimentos superiores a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo; (iii) o
Fundo receba investimento de, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas; e (iv) as Cotas, quando admitidas a negociação no mercado
secundário, sejam negociadas exclusivamente em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado. Dessa forma, caso seja
realizada uma distribuição de rendimentos pelo Fundo em qualquer momento em que tais requisitos não tenham sido
atendidos, os Cotistas estarão sujeitos à tributação a eles aplicável, na forma da legislação em vigor.

Público Alvo da Oferta
A Oferta é destinada a Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais.
No âmbito da Oferta não será admitida a aquisição de Novas Cotas por clubes de investimento constituídos nos termos dos
artigos 26 e 27 da Instrução CVM 494.
Adicionalmente, será permitida a colocação para Pessoas Vinculadas, observados os termos desta Seção “Termos e Condições
da Oferta – Características da Oferta – Disposições Comuns à Oferta Não Institucional e à Oferta Institucional” na página 94
deste Prospecto.
Adicionalmente, não serão realizados esforços de colocação das Novas Cotas em qualquer outro país que não o Brasil.
Será garantido aos Investidores o tratamento justo e equitativo, desde que a aquisição das Novas Cotas não lhes seja vedada
por restrição legal, regulamentar ou estatutária, cabendo às Instituições Participantes da Oferta a verificação da adequação do
investimento nas Novas Cotas ao perfil de seus respectivos clientes.

Características, direitos, vantagens e restrições das Cotas
As Cotas do Fundo (i) são de classe única (não existindo diferenças acerca de qualquer vantagem ou restrição entre as Cotas);
(ii) correspondem a frações ideais do Patrimônio Líquido, (iii) não são resgatáveis, (iv) têm a forma escritural e nominativa; (v)
conferirão aos seus titulares, desde que totalmente subscritas e integralizadas, direito de participar, integralmente, em
quaisquer rendimentos do Fundo, se houver; (vi) não conferem aos seus titulares propriedade sobre os ativos integrantes da
carteira do Fundo ou sobre fração ideal desses ativos; (vii) no caso de emissão de novas Cotas pelo Fundo por deliberação do
Administrador, nos termos do artigo 23 do Regulamento, conferirão aos seus titulares direito de preferência; (viii) no caso de
emissão de novas Cotas pelo Fundo por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas, nos termos do artigo 24 do Regulamento,
poderão ou não, conforme deliberado, conferir aos seus titulares direito de preferência na subscrição das novas Cotas, ficando
desde já estabelecido que não haverá direito de preferência nas emissões que permitam a integralização em bens e direitos,
conforme previsto no artigo 24, inciso II do Regulamento; e (ix) serão registradas em contas de depósito individualizadas,
mantidas pelo Escriturador em nome dos respectivos titulares, a fim de comprovar a propriedade das Cotas e a qualidade de
Cotista do Fundo, sem emissão de certificados.
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O Fundo manterá contrato com o Escriturador, que emitirá extratos de contas de depósito, a fim de comprovar a propriedade
das Cotas e a qualidade de condômino do Fundo.
Observadas as disposições constantes do Regulamento, as Novas Cotas foram admitidas à negociação no mercado secundário
de bolsa de valores por meio da B3, sendo certo que as Novas Cotas não poderão ser negociadas no mercado secundário fora
do ambiente de bolsa de valores da B3. O início da negociação das Novas Cotas na B3 ocorrerá após a divulgação do Anúncio
de Encerramento, do anúncio de rendimentos pro rata, e obtenção de autorização da B3.

Portfólio do Fundo
Com os recursos advindos da Oferta, bem como o trabalho realizado pelo Gestor, o Administrador realiza a gestão dos Ativos
constantes do Portfólio, a seguir descritos.

Fonte: Gestor. Data Base: outubro de 2020.
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Fonte: Gestor. ¹ Laudos de Avaliação realizado pela Colliers em Julho de 2020.
Data base: Outubro de 2020.
Imóvel 1– Arujá
O Imóvel 1 - Arujá, possui área total de 413.813 m² e é composto por 2 (dois) galpões logísticos que, por sua vez, são subdivididos
em galpões menores e salas comerciais, sem que tenha havido, entretanto, desmembramento dos imóveis e abertura de novas
matrículas junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Os galpões estão localizados na Avenida Comendador Masatoshi Shinmyo,
nº 300, no município de Arujá, estado de São Paulo, objeto da Matrícula n° 48.264, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santa Isabel, Estado de São Paulo. Somados, os galpões totalizam 141.503,15 m² de área construída, perfazendo
uma área bruta locável de 139.600 m².
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Atualmente, o Imóvel 1 - Arujá encontra-se locado para sete inquilinos distintos, por meio de contratos de locação de longo
prazo na modalidade típica, conforme detalhado a seguir:
•

Companhia Brasileira de Distribuição
A Companhia Brasileira de Distribuição aluga três galpões logísticos que compõem o Imóvel 1 - Arujá, com área total de
53.064,09m², por meio de 3 (três) contratos distintos de locação: (i) com vigência até 30 de abril de 2024, em que há cláusula
de renovação automática por cinco anos adicionais, até 30 de abril de 2029; (ii) com vigência até 09 de abril de 2025, em
que há cláusula de renovação automática por cinco anos adicionais, até 09 de abril de 2030; e (iii) com vigência até 25 de
março de 2025, em que há cláusula de renovação automática por cinco anos adicionais, até 24 de março de 2030. Todos os
contratos são garantidos por fiança de Sendas Distribuidora S.A., ambos com vigência pelo prazo de duração do contrato
de locação.

•

Lojas Renner S.A.
A Lojas Renner S.A. aluga quatro galpões logísticos que compõem o Imóvel 1 - Arujá, com área total de 20.267,03m² por
meio de contrato de locação vigente até 30 de maio de 2022, sendo facultado à locatária a renovação por 5 (cinco) anos
adicionais (até 30 de maio de 2027).

•

Comercial Esperança Atacadista Importação e Exportação Ltda.
Atuante no ramo de comércio atacado e varejo, a Comercial Esperança Atacadista Importação e Exportação Ltda. aluga
parte de um dos galpões de logística que compõem o Imóvel 1 - Arujá, com área de 39.376,34m², por meio de contrato de
locação vigente até 31 de março de 2034, sendo garantido por fiança bancária, contratada por prazos sucessivos de 12
(doze) anos durante toda a vigência do contrato de locação.

•

Trouw Nutrition Brasil Nutrição Animal Ltda.
Atuante no ramo de nutrição animal, a Trouw Nutrition Brasil Nutrição Animal Ltda. aluga parte de um dos galpões logísticos
que compõem o Imóvel 1 - Arujá, com área de 500m², por meio de contrato de locação vigente até 19 de março de 2022,
sendo facultado à locatária a renovação por cinco anos adicionais (até 19 de março de 2027). O contrato de locação é
garantido por seguro fiança locatícia, prestada pela Porto Seguro S.A., com vigência pelo prazo de duração do contrato de
locação.

•

DRL Logística e Transportes Eireli – ME
Atuante no ramo de transportes e logística integrada, a DRL Logística e Transportes Eireli – ME aluga uma sala comercial
que compõe o Imóvel 1 - Arujá, com área de 26,15m², por meio de contrato de locação vigente até 31 de maio de 2021, já
em período de renovação. O contrato de locação é garantido por seguro fiança locatícia, prestada pela Porto Seguro S.A.,
com vigência pelo prazo de duração do contrato de locação.

•

Sequoia Logística e Transportes S.A.
Atuante no ramo de transportes e logística integrada, a Sequoia Logística e Transportes S.A. aluga uma sala comercial que
compõe o Imóvel 1 - Arujá, com área de 26,39m² por meio de contrato de locação vigente até 31 de maio de 2019, sendo
facultado à locatária a renovação por 2 (dois) anos adicionais (até 31 de maio de 2021). O contrato de locação é garantido
por seguro fiança locatícia, prestado pela Porto Seguro S.A., com vigência pelo prazo de duração do contrato de locação.

•

Soluciona Logística e Transporte EIRELI
Atuante no ramo de transportes e logística integrada, a Soluciona Logística e Transporte EIRELI aluga uma sala comercial (a
ela cedida por Raupp Transportes Rodoviários Eireli, conforme aditamento de 11 de março de 2020) que compõe o Imóvel
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1 - Arujá, com área de 25,88m², por meio de contrato de locação vigente até 31 de agosto de 2020, sendo facultado à
locatária a renovação por 2 (dois) anos adicionais (até 31 de agosto de 2020). O contrato de locação é garantido por
depósito caução de 3 (três) aluguéis.
•

Mainetti do Brasil Serviços Ltda.
Atuante no ramo de cabides, a Mainetti do Brasil Serviços Ltda. aluga um galpão logístico que compõe o Imóvel 1 - Arujá,
com área de 2.752,57m², por meio de contrato de locação vigente até 31 de julho de 2022. O contrato de locação é garantido
por carta fiança corporativa, prestada pela Mainetti USA, com vigência pelo prazo de duração do contrato.

O valor médio do aluguel do Imóvel 1 - Arujá é de R$ 18,00 / m².
Imóvel 2 – Santo André
O Imóvel 2 – Santo André, com uma área total de 61.070,75 m² e área bruta locável de 38.000 m², é composto por um galpão
logístico localizado na Avenida João Pessoa, nº 500, no município de Santo André, Estado de São Paulo, objeto da Matrícula n°
45.972 do 2º Registro de Imóveis da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo.

Atualmente, o Imóvel 2 – Santo André encontra-se locado para a Prometeon Type Group Indústria Brasil Ltda., empresa atuante
no ramo de pneus, por meio de contrato de locação vigente até 31 de dezembro de 2023, que possui cláusula de renovação
automática por 5 (cinco) anos adicionais (até 31 de dezembro de 2028). O contrato de locação é garantido por seguro fiança
locatícia, prestado pela Pottencial Seguradora S.A., com vigência até 31 de março de 2021.
O valor médio do aluguel do Imóvel 2 – Santo André é de R$ 7,60 / m².
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Imóvel 3 – São José dos Pinhais
O Imóvel 3 – São José dos Pinhais, com uma área total de 116.758,47m² e área bruta locável de 74.200 m², é composto por um
galpão logístico de 74.168,98 m², situado na Rod. BR 116 (Contorno Leste), nº 7000, no município de São José dos Pinhais,
Estado do Paraná, objeto da Matrícula nº 59.148, do 1º Ofício de Registro de Imóveis de São José dos Pinhais, Estado do Paraná.

Atualmente, o Imóvel 3 – São José dos Pinhais encontra-se locado para a Via Varejo S.A., por meio de contrato de locação
vigente até 29 de junho de 2030, sendo que tal contrato foi renovado automaticamente por 10 (dez) anos na data de 29 de
junho de 2020. O contrato de locação é garantido por fiança prestada pela Companhia Brasileira de Distribuição, vigente até o
término do contrato de locação.
O valor médio do aluguel do Imóvel 3 – São José dos Pinhais é de R$ 9,75 / m².
Imóvel 4 – Contagem
O Imóvel 4 - Contagem, com uma área total de 230.921,75 m² e uma área construída de 91.971,64m², perfazendo uma área
bruta locável de 92.000 m², está localizado na Rodovia Municipal Vereador Joaquim Costa, nº 2000, no município de Contagem,
Estado de Minas Gerais, objeto da Matrícula n° 151.019 do Registro de Imóveis da Comarca de Contagem, Estado de Minas
Gerais.
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Atualmente, o Imóvel 4 - Contagem encontra-se locado por 2 (dois) inquilinos distintos, por meio de contratos de locação de
longo prazo na modalidade típica, conforme detalhado a seguir:
•

Via Varejo S.A.
A Via Varejo S.A aluga os galpões logísticos por meio de contrato de locação vigente até 31 de agosto de 2028, com cláusula
de renovação automática por 10 (dez) anos adicionais (até 31 de agosto de 2038). O contrato de locação é garantido por
fiança prestada pela Globex Administração e Serviços Ltda, vigente até o término do contrato de locação.

•

TNL PCS S.A.
Atuante no ramo de telecomunicações, a TNL PCS S.A. aluga área de 180m² do Imóvel 4 - Contagem, para a instalação de
antenas de telecomunicações, por meio de contrato de locação vigente até 31 de maio de 2028, sendo facultada à locatária
a renovação do contrato por dois períodos subsequentes de até 5 (cinco) anos cada.

O valor médio do aluguel do Imóvel 4 - Contagem é de R$ 28,20 / m².
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Imóvel 5 – Itapevi
O Imóvel 5 - Itapevi é composto por 32 (trinta e dois) galpões logísticos, totalizando uma área de 339.337 m² e área bruta locável
84.800 m², situados na Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi, números 740 e 990, no município de Itapevi, Estado de São Paulo,
objetos das Matrículas nºs 10.934 a 10.965 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Itapevi, Estado de São Paulo.

Os galpões logísticos de Itapevi encontram-se locados para 5 (cinco) inquilinos distintos, por meio de contratos de locação de
longo prazo na modalidade típica, conforme detalhado a seguir:
•

Fresenius Kabi Brasil Ltda.
Atuante no segmento de produtos hospitalares e farmacêuticos, a Fresenius Kabi Brasil Ltda. aluga 5 (cinco) dos galpões
logísticos que compõem o Imóvel 5 - Itapevi, totalizando uma área de 11.026,75 m². A Fresenius Kabi Brasil Ltda. aluga os
5 galpões logísticos por meio de dois contratos de locação, sendo (i) um contrato de locação relativo a 4 (quatro) dos
galpões logísticos que compõem o Imóvel 5, com vigência até 30 de junho de 2023, o qual é garantido por fiança prestada
pela Novafarma Indústria Farmacêutica, e é renovável por 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses adicionais (até 30 de dezembro de
2028) ; e (ii) um contrato de locação relativo a 1 (um) galpão logístico, com vigência até 09 de abril de 2026, o qual é
garantido por fiança prestada pela Frenesius Homeocare Brasil Ltda, e é renovável por 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses
adicionais (até 09 de setembro de 2031).

•

Ibratec Artes Gráficas Ltda.
Atuante no segmento de produtos hospitalares e farmacêuticos, a Ibratec Artes Gráficas Ltda. aluga 3 (três) dos galpões
logísticos que compõem o Imóvel 5 - Itapevi, com área total construída de 19.538,91 m², por meio de 3 (três) contratos de
locação distintos vigentes até 31 de outubro de 2033. Os contratos de locação são garantidos por fianças prestadas pelos
sócios da locatária.
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•

Sices Brasil Ltda.
Atuante no segmento de geração de energia solar fotovoltaica, a Sices Brasil Ltda. aluga 9 (nove) dos galpões logísticos
que compõem o Imóvel 5 - Itapevi, com área total construída de 25.038,78 m², por meio de contrato de locação vigente até
31 de janeiro de 2025. Os contratos de locação são garantidos por fianças prestadas pelos sócios da locatária. O contrato
de locação é garantido por seguro fiança locatícia, prestado pela Porto Seguro S.A., com vigência até o término do prazo
de duração do contrato de locação dos galpões.

•

Ativa Distribuição e Logística Ltda.
Atuante no ramo de transportes e logística integrada, a Ativa Distribuição e Logística Ltda. aluga 8 (oito) dos galpões
logísticos que compõem o Imóvel 5 - Itapevi, com área total construída de 15.151,32 m², por meio de contrato de locação
vigente até 31 de julho de 2029. O contrato de locação é garantido por seguro fiança locatícia, prestado pelo Banco do
Brasil S.A., com vigência de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do contrato de locação, renováveis por iguais
períodos.

•

Retha Gerenciamento de Obras e Projetos Ltda.
Atuante no ramo de construção civil, a Retha Gerenciamento de Obras e Projetos Ltda. aluga uma sala comercial que
compõe o Imóvel 05 – Itapevi com área de total construída de 162,00 m², por meio de contrato de locação vigente até 19
de novembro de 2021, renovável por 4 (quatro) anos adicionais (até 19 de novembro de 2023).

O valor médio do aluguel do Imóvel 5 - Itapevi é de R$ 18,70 / m².

Posição patrimonial do Fundo antes e após a Oferta
Atualmente, a totalidade das Cotas do Fundo é detida pelo Único Cotista. A posição patrimonial do Fundo, antes da emissão
das Novas Cotas, considerando os ativos da carteira do Fundo (incluindo o Portfólio), é a seguinte:
Quantidade de Cotas
do Fundo
(28/10/2020)

Patrimônio Líquido do
Fundo
(28/10/2020)

Valor Patrimonial das
Cotas
(28/10/2020)

7.760.067

R$ 851.812.890,52

R$ 109,77

A estimativa de posição patrimonial do Fundo, após a emissão das Novas Cotas, caso venha a ser integralizado o Montante da
Oferta, será a seguinte:
Quantidade de
Novas Cotas
Emitidas na
Oferta

Quantidade de
Cotas do
Fundo após a
Oferta

Patrimônio Líquido do
Fundo após a captação
dos recursos da
Emissão(*) (R$)

Valor Patrimonial
das Cotas após a
captação dos
recursos da
Emissão(*) (R$)

4.900.000

12.660.067

1.322.174.607,66

104,44

* Os números nesta seção são meras estimativas projetadas para o dia 14 de dezembro de 2020, período que antecede a Data
de Liquidação e foram preparadas para possibilitar uma decisão mais informada pelos Investidores, considerando a posição
patrimonial do Fundo antes e após o encerramento da Oferta. Os Investidores devem ter ciência de que poderá haver variações
do Patrimônio Líquido até a Data de Liquidação e, portanto, os números acima poderão ser diferentes até a efetiva liquidação
da Oferta. Para mais informações sobre os riscos relacionados à concentração das Cotas, vide a seção “Fatores de Risco – Riscos
Relativos ao Fundo e à Carteira de Ativos – Risco relativo à concentração e pulverização”, nas páginas 114 e 116 deste Prospecto.
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Histórico de Emissões do Fundo
A presente emissão representa a 4ª Emissão de Cotas do Fundo. A totalidade das Cotas emitidas pelo Fundo previamente à
Oferta foi subscrita e integralizada pelo Único Cotista, o qual, atualmente, detém a totalidade das Cotas emitidas pelo Fundo.
Para mais informações sobre os riscos relacionados à concentração das Cotas, vide a seção “Fatores de Risco – Riscos Relativos
ao Fundo e à Carteira de Ativos – Risco relativo à concentração e pulverização”, nas páginas 116 deste Prospecto.

Eventual Alienação de Cotas pelo Único Cotista
Conforme fato relevante divulgado pelo Fundo em 12 de agosto de 2020, o Único Cotista manifestou interesse em alienar a
totalidade das Cotas de sua titularidade por meio de leilão no mercado secundário ao longo do ano de 2020, caso, a seu
exclusivo critério, as condições de mercado e fatores macroeconômicos em geral se mostrem favoráveis para a venda. Nessa
hipótese, a venda a ser realizada pelo Único Cotista poderá envolver um número substancial de Cotas de emissão do Fundo, e,
por consequência, gerar volatilidade no valor de mercado das Cotas.
Nos termos das regras estabelecidas pela B3, na hipótese de o Único Cotista optar por realizar a alienação das Cotas de sua
titularidade por meio de leilão, conforme descrito acima, tal operação dependerá da divulgação de um edital de leilão,
estabelecendo termos e condições a serem adotados nessa venda, incluindo (i) lote padrão de aquisição de Cotas, (ii) condições
para ofertas de compra e interferências vendedoras, caso aplicável, (iii) critérios para a formação de preço, e (iv) mecanismo de
alocação das Cotas, dentre outros. Também nos termos das regras da B3, a divulgação desse edital de leilão, caso venha a
ocorrer, será realizada de forma simultânea aos Cotistas e a todos os demais investidores. Para mais informações sobre os riscos
relacionados à concentração das Cotas e eventual alienação de cotas pelo Único Cotista, vide a seção “Fatores de Risco – Riscos
Relativos ao Fundo e à Carteira de Ativos – Risco relacionado à eventual alienação de cotas pelo Único Cotista”, nas páginas 114
e 116 deste Prospecto.

Histórico de Cotação das Cotas
As Cotas de emissão do Fundo foram registradas para negociação no mercado secundário, no mercado de bolsa administrado
pela B3, no âmbito da Oferta, sendo que o início dos negócios foi condicionado à obtenção de registro da Oferta. Deste modo,
até o momento, não houve negociação de referidas Cotas, de modo que, para fins de atendimento ao disposto no Código
ANBIMA, não é possível identificar a (i) cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 5 (cinco) anos, das Cotas do
Fundo; (ii) cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos das Cotas do Fundo; e (iii) cotação
mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses das Cotas do Fundo.

Destinação dos Recursos
Os recursos líquidos provenientes da Emissão e da Oferta serão destinados ao pagamento antecipado dos montantes devidos
no âmbito dos CRIs, observados os procedimentos descritos abaixo. O remanescente dos recursos líquidos da Oferta será
destinado à formação de reserva para regularização dos ativos do Fundo, conforme necessário, à recomposição da Reserva
de Contingência do Fundo, bem como à aplicação em Ativos, conforme Política de Investimento do Fundo prevista no
Capítulo II do Regulamento e discricionariedade do Gestor para tanto.
Para fins do disposto no artigo 34 da Instrução CVM 472, na data deste Prospecto, os CRI a serem amortizados não são de
titularidade do Administrador, do Gestor, consultor especializado ou pessoas a eles ligadas, não tendo sido identificada
hipótese de conflito de interesses relativa à destinação dos recursos. Deste modo, o pagamento antecipado dos montantes
devidos no âmbito dos CRIs com a utilização dos recursos captados na Oferta não dependerá de aprovação em Assembleia
Geral de Cotistas.
As operações relacionadas aos imóveis que compõem o Portfólio do Fundo a serem quitadas possuem as seguintes
características:
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IMÓVEL 1– ARUJÁ

Identificação do CRI

1ª (primeira) série da 17ª (décima sétima) emissão da Securitizadora

Securitizadora

VERT Companhia Securitizadora, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a
CVM, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2365,
7º Andar, Pinheiros, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 25.005.683/0001-09

Montante
reais

Total

em

R$153.500.000,00 (cento e cinquenta e três milhões e quinhentos mil reais).

Data de Emissão

20 de julho de 2020

Prazo

19 de julho de 2021

Taxa de Juros

Taxa DI + 2,65% (dois inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) ao ano

Tipo de oferta dos CRI

Distribuição pública com esforços restritos de colocação, realizada nos termos da Instrução CVM
476
Imóvel 1 – Arujá

Relação do CRI com os
Imóveis e o Fundo

(i)

o Fundo adquiriu o Imóvel 1 - Arujá por meio do CCV Arujá, pelo valor de R$ 301.742.965,78
(trezentos e um milhões, setecentos e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais
e setenta e oito centavos);

(ii)

nos termos do CCV Arujá, a Casa Bahia Comercial Ltda. concordou com o parcelamento de
parte do montante total da venda e compra do Imóvel 01 - Arujá, correspondente à parcela
objeto de securitização, no valor de R$ 153.500.000,00 (cento e cinquenta e três milhões e
quinhentos mil reais), a ser pago a prazo, em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas;

(iii)

a Casa Bahia Comercial Ltda. cedeu, onerosamente, os créditos imobiliários decorrentes das
parcelas mensais a serem pagas no âmbito do CCV Arujá para a Securitizadora, por meio da
celebração do “Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças”;

(iv)

tais créditos imobiliários, conforme indicado acima, são representados, em sua totalidade, pela
CCI Arujá, por meio da qual a Securitizadora vinculou os créditos imobiliários relativos ao CCV
Arujá ao CRI Arujá; e

(v)

a emissão dos CRI Arujá ocorreu nos termos do “Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da 1ª (primeira) série da 17ª (décima sétima) emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários da Vert Companhia Securitizadora” celebrado entre a Securitizadora e a Vórtx, em
20 de julho de 2020.

Titulares dos CRI/
Pessoas Vinculadas

Os investidores que atendam às características de investidor profissional, assim definidos nos
termos do artigo 9º-A da Instrução CVM 539.

Destinação
Recursos

Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRI foram utilizados pela Securitizadora
exclusivamente para o pagamento realizado à Casa Bahia Comercial Ltda. pela cessão da totalidade
dos créditos imobiliários representados pela CCI Arujá.

Garantias

dos

Os créditos imobiliários representados pela CCI Arujá contam com as seguintes garantias: (i)
alienação fiduciária de cotas do Fundo, sob condição resolutiva, constituída pelo Único Cotista em
benefício da Securitizadora, nos termos do "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Cotas
de Fundo de Investimento Imobiliário em Garantia sob Condição Resolutiva e Outras Avenças”
celebrado em 31 de dezembro de 2019 entre o Único Cotista, a Securitizadora e o Fundo, na
qualidade de interveniente anuente, conforme aditado; (ii) alienação fiduciária do Imóvel 1 - Arujá,
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constituída pela Casa Bahia Comercial Ltda. em benefício da Securitizadora, nos termos do
“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças” celebrado
em 20 de junho de 2020 entre a Casa Bahia Comercial Ltda. e a Securitizadora; (iii) alienação
fiduciária do Imóvel 4 - Contagem, constituída pela Capital Brasileiro de Empreendimentos
Imobiliários Ltda. em benefício da Securitizadora, nos termos do “Instrumento Particular de
Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças” celebrado em 31 de dezembro de
2019 entre a Capital Brasileiro de Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a Securitizadora, conforme
aditado; (iv) alienação fiduciária do Imóvel 2 – Santo André, constituída pela Casa Bahia Comercial
Ltda. em benefício da Securitizadora, nos termos do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária
de Imóvel em Garantia e Outras Avenças” celebrado em 31 de dezembro de 2019 entre a Casa Bahia
Comercial Ltda. e a Securitizadora, conforme aditado; (v) alienação fiduciária do Imóvel 3 – São José
dos Pinhais, constituída pela Casa Bahia Comercial Ltda. em benefício da Securitizadora, nos termos
do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças”
celebrado em 31 de dezembro de 2019 entre a Casa Bahia Comercial Ltda. e a Securitizadora,
conforme aditado; (vi) cessão fiduciária sobre a totalidade dos direitos creditórios, principais e
acessórios, presentes e futuros, de titularidade do Fundo originados por meio da exploração
comercial do Imóvel 1 - Arujá, do Imóvel 4 - Contagem, do Imóvel 2 - Santo André e do Imóvel 3 São José dos Pinhais, emergentes dos contratos de locação listados no Anexo II do “Instrumento
Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças”, celebrado em
31 de dezembro de 2019 entre a Securitizadora e o Fundo; e (b) de quaisquer outros direitos ou
contratos de exploração dos imóveis descritos acima, bem como todos os frutos, rendimentos,
vantagens e demais recebíveis decorrentes do contrato mencionado no item (a) acima, os quais
serão depositados, a título de garantia, na conta arrecadadora de titularidade da Securitizadora, nos
termos do Contrato de Cessão Fiduciária.
As garantias descritas acima são compartilhadas pela Securitizadora com os Certificados de
Recebíveis Imobiliários das 1ª, 2ª e 3ª Séries da 14ª Emissão da Securitizadora.
Adicionalmente e sem prejuízo das garantias descritas acima, o Único Cotista e a Securitizadora
celebraram um equity support agreement, regido por lei de Nova York, Estados Unidos da América,
por meio do qual o Único Cotista se obrigou a realizar um aporte de capital no Fundo e no HSI LOG
II (conforme abaixo definido), conforme o caso, no valor do que for menor entre até R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais) ou 100% (cem por cento) do saldo devedor dos CRI e dos
demais certificados de recebíveis imobiliários emitidos pela Securitizadora com lastro em recebíveis
imobiliários devidos pelo Fundo e HSI LOG II, em até 12 (doze) Dias Úteis após a notificação da
Securitizadora sobre o inadimplemento pecuniário de qualquer obrigação garantida no âmbito dos
documentos da securitização.
R$ 151.992.203,72 (cento e cinquenta e um milhões, novecentos e noventa e dois mil, duzentos e
três reais e setenta e dois centavos), havendo multa de pré-pagamento à alíquota de 0,3% sobre o
saldo devedor.

Saldo Devedor

IMÓVEL 2– SANTO ANDRÉ, IMÓVEL 3 – SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, E IMÓVEL 4 - CONTAGEM

Identificação do CRI

1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) séries da 14ª (décima quarta) emissão da Securitizadora

Securitizadora

VERT Companhia Securitizadora, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a
CVM, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2365,
7º Andar, Pinheiros, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 25.005.683/0001-09

Montante
reais

Total

Data de Emissão

em

R$198.950.000,00 (cento e noventa e oito milhões e novecentos e cinquenta mil reais)
31 de dezembro de 2019
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Prazo

12 de janeiro de 2021

Taxa de Juros

Taxa DI + 1,20 (um inteiro e vinte centésimos por cento) ao ano

Tipo de oferta dos CRI

Distribuição pública com esforços restritos de colocação, realizada nos termos da Instrução CVM
476
Imóvel 2 - Santo André
(i)

o Fundo adquiriu o Imóvel 2 - Santo André por meio do CCV Santo André pelo valor de R$
42.500.000,00 (quarenta e dois milhões e quinhentos mil reais);

(ii)

nos termos do CCV Santo André, a Casa Bahia Comercial Ltda. concordou com o parcelamento
de parte do montante total da venda e compra do Imóvel 2 - Santo André, correspondente à
parcela objeto de securitização, no valor de R$21.250.000,00 (vinte e um milhões e duzentos e
cinquenta mil reais), a ser pago a prazo, em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas;

(iii)

a Casa Bahia Comercial Ltda. cedeu, onerosamente, os créditos imobiliários decorrentes das
parcelas mensais a serem pagas no âmbito do CCV Santo André para a Securitizadora, por meio da
celebração do “Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças”;

(iv)

tais créditos imobiliários, conforme indicado acima, são representados, em sua totalidade, pela
CCI Santo André, por meio da qual a Securitizadora vinculou os créditos imobiliários relativos
ao CCV Santo André ao CRI Santo André; e

(v)

a emissão dos CRI Santo André ocorreu nos termos do “Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) séries da 14ª (décima quarta) Emissão
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Vert Companhia Securitizadora” celebrado entre
a Securitizadora e a Vórtx, em 31 de dezembro de 2019.

Relação do CRI com os
Imóveis e o Fundo

Imóvel 3 - São José dos Pinhais
(i)

o Fundo adquiriu o Imóvel 3 – São José dos Pinhais por meio do CCV São José dos Pinhais
pelo valor de R$ 91.900.000,00 (noventa e um milhões e novecentos mil reais);

(ii)

nos termos do CCV São José dos Pinhais, a Casa Bahia Comercial Ltda. concordou com o
parcelamento de parte do montante total da venda e compra do Imóvel 3 - São José dos
Pinhais, correspondente à parcela objeto de securitização, no valor de R$ 45.950.000,00
(quarenta e cinco milhões e novecentos e cinquenta mil reais), a ser pago a prazo, em 12 (doze)
parcelas mensais e consecutivas;

(iii)

a Casa Bahia Comercial Ltda. cedeu, onerosamente, os créditos imobiliários decorrentes das
parcelas mensais a serem pagas no âmbito do CCV São José dos Pinhais para a Securitizadora,
por meio da celebração do “Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras
Avenças”;

(iv)

tais créditos imobiliários, conforme indicado acima, são representados, em sua totalidade, pela
CCI São José dos Pinhais, por meio da qual a Securitizadora vinculou os créditos imobiliários
relativos ao CCV São José dos Pinhais ao CRI São José dos Pinhais;
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(v) a emissão dos CRI São José dos Pinhais ocorreu nos termos do “Termo de Securitização de
Créditos Imobiliários da 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) séries da 14ª (décima quarta)
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Vert Companhia Securitizadora”
celebrado entre a Securitizadora e a Vórtx, em 31 de dezembro de 2019.
Imóvel 4 – Contagem
(i)

o Fundo adquiriu o Imóvel 4 - Contagem por meio do CCV Contagem pelo valor de R$
263.500.000,00 (duzentos e sessenta e três milhões e quinhentos mil reais);

(ii)

nos termos do CCV Contagem, a Capital Brasileiro de Empreendimentos Imobiliários Ltda.
concordou com o parcelamento de parte do montante total da venda e compra do Imóvel 4 Contagem, correspondente à parcela objeto de securitização, no valor de R$131.750.000,00
(cento e trinta e um milhões e setecentos e cinquenta mil reais), para pagamento em 12 (doze)
parcelas mensais e consecutivas;

(iii)

a Capital Brasileiro de Empreendimentos Imobiliários Ltda. cedeu, onerosamente, os créditos
imobiliários decorrentes das parcelas mensais a serem pagas no âmbito do CCV Contagem
para a Securitizadora, por meio da celebração do “Instrumento Particular de Cessão de
Créditos Imobiliários e Outras Avenças”;

(iv)

tais créditos imobiliários, conforme indicados acima, são representados, em sua totalidade,
pela CCI Contagem, por meio da qual a Securitizadora vinculou os créditos imobiliários
relativos ao CCV Contagem ao CRI Contagem; e

(v)

a emissão dos CRI Contagem ocorreu nos termos do “Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) séries da 14ª (décima quarta) Emissão
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Vert Companhia Securitizadora” celebrado entre
a Securitizadora e a Vórtx, em 31 de dezembro de 2019.

Titulares dos CRI/
Pessoas Vinculadas

Os investidores que atendam às características de investidor profissional, assim definidos nos
termos do artigo 9º-A da Instrução CVM 539.

Destinação
Recursos

Os recursos obtidos com a subscrição e integralização do CRI Santo André, do CRI São José dos
Pinhais e do CRI Contagem foram utilizados pela Securitizadora exclusivamente para o pagamento
realizado à Casa Bahia Comercial Ltda. e à Capital Brasileiro de Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
em razão da cessão da totalidade dos créditos imobiliários representados pela CCI Santo André,
pela CCI São José dos Pinhais e pela CCI Contagem.

Garantias

dos

Os créditos imobiliários representados pela CCI Santo André, pela CCI São José dos Pinhais e pela
CCI Contagem contam com as seguintes garantias: (i) alienação fiduciária de cotas do Fundo, sob
condição resolutiva, constituída pelo Único Cotista em benefício da Securitizadora, nos termos do
"Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Cotas de Fundo de Investimento Imobiliário em
Garantia sob Condição Resolutiva e Outras Avenças” celebrado em 31 de dezembro de 2019 entre
o Único Cotista, a Securitizadora e o Fundo, na qualidade de interveniente anuente, conforme
aditado; (ii) alienação fiduciária do Imóvel 1 - Arujá, constituída pela Casa Bahia Comercial Ltda. em
benefício da Securitizadora, nos termos do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel
em Garantia e Outras Avenças” celebrado em 20 de junho de 2020 entre a Casa Bahia Comercial
Ltda. e a Securitizadora; (iii) alienação fiduciária do Imóvel 4 - Contagem, constituída pela Capital
Brasileiro de Empreendimentos Imobiliários Ltda. em benefício da Securitizadora, nos termos do
“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças” celebrado
em 31 de dezembro de 2019 entre a Capital Brasileiro de Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a
Securitizadora, conforme aditado; (iv) alienação fiduciária do Imóvel 2 – Santo André, constituída
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pela Casa Bahia Comercial Ltda. em benefício da Securitizadora, nos termos do “Instrumento
Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças” celebrado em 31 de
dezembro de 2019 entre a Casa Bahia Comercial Ltda. e a Securitizadora, conforme aditado; (v)
alienação fiduciária do Imóvel 3 – São José dos Pinhais, constituída pela Casa Bahia Comercial Ltda.
em benefício da Securitizadora, nos termos do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de
Imóvel em Garantia e Outras Avenças” celebrado em 31 de dezembro de 2019 entre a Casa Bahia
Comercial Ltda. e a Securitizadora, conforme aditado; (vi) cessão fiduciária sobre a totalidade dos
direitos creditórios, principais e acessórios, presentes e futuros, de titularidade do Fundo originados
por meio da exploração comercial do Imóvel 1 - Arujá, do Imóvel 4 - Contagem, do Imóvel 2 - Santo
André e do Imóvel 3 - São José dos Pinhais, emergentes dos contratos de locação listados no Anexo
II do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras
Avenças”, celebrado em 31 de dezembro de 2019 entre a Securitizadora e o Fundo; e (b) de
quaisquer outros direitos ou contratos de exploração dos imóveis descritos acima, bem como todos
os frutos, rendimentos, vantagens e demais recebíveis decorrentes do contrato mencionado no item
(a) acima, os quais serão depositados, a título de garantia, na conta arrecadadora de titularidade da
Securitizadora, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária.
As garantias descritas acima são compartilhadas pela Securitizadora com os Certificados de
Recebíveis Imobiliários das 1ª (Primeira) Série da 17ª Emissão da Securitizadora.
Adicionalmente e sem prejuízo das garantias descritas acima, o Único Cotista e a Securitizadora
celebraram um equity support agreement, regido por lei de Nova York, Estados Unidos da América,
por meio do qual o Único Cotista se obrigou a realizar um aporte de capital no Fundo e no HSI LOG
II, conforme o caso, no valor do que for menor entre até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais)
ou 100% (cem por cento) do saldo devedor dos CRI e dos demais certificados de recebíveis
imobiliários emitidos pela Securitizadora com lastro em recebíveis imobiliários devidos pelo Fundo
e HSI LOG II, em até 12 (doze) Dias Úteis após a notificação da Securitizadora sobre o
inadimplemento pecuniário de qualquer obrigação garantida no âmbito dos documentos da
securitização.
R$ 123.216.413,07 (cento e vinte e três milhões, duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e treze reais
e sete centavos).

Saldo Devedor
IMÓVEL 5– ITAPEVI

Identificação do CRI

2ª (segunda) série da 15ª (décima quinta) emissão da Securitizadora

Securitizadora

VERT Companhia Securitizadora, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a
CVM, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2365,
7º Andar, Pinheiros, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 25.005.683/0001-09

Montante
reais

Total

em

R$128.024.821,00 (cento e vinte e oito milhões de reais, vinte e quatro mil e oitocentos e vinte e um
reais)

Data de Emissão

31 de dezembro de 2019

Prazo

10 de janeiro de 2030

Taxa de Juros

Taxa DI + 1,80 (um inteiro e oitenta centésimos por cento) ao ano

Tipo de oferta dos CRI

Distribuição pública com esforços restritos de colocação, realizada nos termos da Instrução CVM
476
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Imóvel 5 – Itapevi
(i)

o HSI Log II Fundo de Investimento Imobiliário, inscrito no CNPJ sob o nº 32.903.661/0001-13
(“HSI Log II”), administrado e gerido pelo Administrador e Gestor, adquiriu o Imóvel 5 - Itapevi
por meio do CCV Itapevi, pelo valor de R$ 227.400.000,00 (duzentos e vinte e sete milhões e
quatrocentos mil reais), observado que esse custo foi embasado em laudo de avaliação
elaborado pelo Gestor e devidamente arquivado nas demonstrações financeiras do HSI Log II
datadas de 30 de junho de 2020;

(ii)

nos termos do CCV Itapevi, a Praia Brava Empreendimentos Imobiliários S.A. – em liquidação,
concordou com o parcelamento de parte do montante total da venda e compra do Imóvel 5 Itapevi, correspondente à parcela objeto de securitização, no valor de R$111.800.477,00 (cento
e onze milhões, oitocentos mil, quatrocentos e setenta e sete reais), a ser pago a prazo, em
120 (cento e vinte) parcelas mensais e consecutivas;

(iii)

a Praia Brava Empreendimentos Imobiliários S.A. – em liquidação cedeu, onerosamente, os
créditos imobiliários decorrentes das parcelas mensais a serem pagas no âmbito do CCV
Itapevi para a Securitizadora, por meio da celebração do “Instrumento Particular de Cessão de
Créditos Imobiliários e Outras Avenças”;

(iv)

tais créditos imobiliários, conforme indicados acima, são representados, em sua totalidade,
pela CCI Itapevi, por meio da qual a Securitizadora vinculou os créditos imobiliários relativos
ao CCV Itapevi ao CRI Itapevi;

(v)

em 14 de setembro de 2020, foi aprovada, em sede de assembleia geral de cotistas do HSI Log
II realizada às 15h, a (i) cisão parcial do HSI Log II para o Fundo, no fechamento do dia 16 de
setembro de 2020 (“Data da Cisão”), e (ii) cisão parcial do HSI Log II, com a versão da parcela
correspondente a 31% (trinta e um por cento) do valor do patrimônio líquido do HSI Log II,
tendo como data-base o dia 11 de setembro de 2020 (“Data-Base”), ao Fundo, podendo haver
variação deste percentual na Data da Cisão, com a efetiva transferência ao Fundo dos seguintes
bens, direitos e obrigações: (a) Ativos: imóveis devidamente registrados e descritos nas
matrículas nº 10.935, 10.936, 10.937, 10.938, 9.721, 10.934, 10.944, 10.945, 10.957 a 10.965,
10.949 a 10.956, 10.939 a 10.943 e 10.946, todas do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca
de Itapevi/SP, cujo valor total na Data-Base era de R$235.382.053,36 (duzentos e trinta e cinco
milhões, trezentos e oitenta e dois mil e cinquenta e três reais e seis centavos); (b) Passivos:
Cédula de Crédito Imobiliário integral, série “HSI212195”, emitida pela Vert Companhia
Securitizadora, CNPJ nº 25.005.683/0001-09, representativa de 100% (cem por cento) dos
créditos imobiliários previstos no instrumento particular de compromisso de venda e compra
de imóvel e outras avenças, firmado em 27 de setembro de 2019, tendo por objeto a aquisição
dos imóveis acima mencionados pelo HSI Log II, cujo valor na Data-Base era de 106.598.538,95
(cento e seis milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e trinta e oito reais e
noventa e cinco centavos) (sendo “(a)” e “(b)”, em conjunto, “Acervo Cindido”). A ata de
assembleia geral de cotistas do HSI Log II referida neste item foi registrada perante o 9º Oficial
de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo em
18 de setembro de 2020 sob o nº 1.371.296;

(vi)

em 14 de setembro de 2020, foi aprovada, em sede de Assembleia Geral de Cotistas do Fundo
realizada às 16h, a (i) incorporação da parcela cindida do HSI Log II, com base da Data da Cisão,
cujo valor foi determinado utilizando-se o laudo de avaliação elaborado pelo Gestor, na
qualidade de gestor do HSI Log II, e arquivado nas demonstrações financeiras de 30 de junho
de 2020 e (ii) a incorporação, pelo Fundo, da parcela correspondente a 31% (trinta e um por
cento) do valor do patrimônio líquido do HSI Log II, tendo como base a Data-Base, podendo

Relação do CRI com os
Imóveis e o Fundo
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haver variação deste percentual na Data da Cisão, com a efetiva transferência do Acervo
Cindido ao Fundo. O Fundo assumiu, por sucessão civil, todos os direitos e obrigações
decorrentes do Acervo Cindido, a partir da Data da Cisão, inclusive, passando a substituir o
HSI Log II em todos os títulos e instrumentos relativos ao Acervo Cindido. A ata de Assembleia
Geral de Cotistas do Fundo referida neste item foi registrada perante o 9º Oficial de Registro
de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo em 18 de
setembro de 2020 sob o nº 1.371.297;
(vii) a emissão dos CRI Itapevi ocorreu nos termos do “Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários das 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 15ª (décima quinta) emissão de
Certificados de Recebíveis Imobiliários da Vert Companhia Securitizadora” celebrado entre a
Securitizadora e a Vórtx, em 31 de dezembro de 2019.

Titulares dos CRI/
Pessoas Vinculadas

Os investidores que atendam às características de investidor profissional, assim definidos nos
termos do artigo 9º-A da Instrução CVM 539.

Destinação
Recursos

Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRI Itapevi foram utilizados pela
Securitizadora exclusivamente para o pagamento do valor a ser pago pela Securitizadora à Praia
Brava Empreendimentos Imobiliários S.A. – em liquidação pela cessão da totalidade dos créditos
imobiliários representados pela CCI ltapevi.

Garantias

Saldo Devedor

dos

Os créditos imobiliários representados pela CCI Itapevi contam com as seguintes garantias: (i) alienação
fiduciária de cotas do HSI Log II, sob condição resolutiva, constituída pelo cotista do HSI Log II em
benefício da Securitizadora, nos termos do "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Cotas de
Fundo de Investimento Imobiliário em Garantia sob Condição Resolutiva e Outras Avenças” celebrado
em 31 de dezembro de 2019 entre o cotista do HSI Log II, a Securitizadora e o HSI Log II, na qualidade
de interveniente anuente, conforme aditado; (ii) alienação fiduciária do Imóvel 5 - Itapevi, constituída pela
Praia Brava Empreendimentos Imobiliários S.A. – em liquidação em benefício da Securitizadora, nos
termos do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças”
celebrado em 31 de dezembro de 2019 entre a Praia Brava Empreendimentos Imobiliários S.A. – em
liquidação e a Securitizadora, conforme aditado; (iii) alienação fiduciária do imóvel localizado na Avenida
Contagem, nºs 25/50, no Município de Betim, Estado de Minas Gerais, objeto da matrícula nº 153.915 do
Registro de Imóveis da Comarca de Betim, Estado de Minas Gerais ("Imóvel Betim – CRI Itapevi”), nos
termos do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças”
celebrado em 31 de dezembro de 2019 entre a Casa Bahia Comercial Ltda. e a Securitizadora, conforme
aditado; e (iv) cessão fiduciária sobre a totalidade dos direitos creditórios, principais e acessórios,
presentes e futuros, de titularidade do Fundo originados por meio da exploração comercial do Imóvel 5
– Itapevi e do Imóvel Betim – CRI Itapevi, emergentes dos contratos de locação listados no Anexo II do
“Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças”,
celebrado em 31 de dezembro de 2019 entre a Securitizadora e o HSI Log II, conforme aditado; e (b) de
quaisquer outros direitos ou contratos de exploração dos imóveis, bem como todos os frutos,
rendimentos, vantagens e demais recebíveis decorrentes do contrato mencionado no item (a) acima, os
quais serão depositados, a título de garantia, na conta arrecadadora de titularidade da Securitizadora,
nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária.
R$ 106.023.355,75 (cento e seis milhões, vinte e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta
e cinco centavos), havendo multa de pré-pagamento à alíquota de 1,5% sobre o saldo devedor.

A estimativa de posição patrimonial do Fundo, conforme apresentada na seção “Termos e Condições da Oferta – Características
da Oferta – Posição Patrimonial do Fundo antes e após a Oferta”, considerando a liquidação das operações descritas acima,
caso venha a ser integralizado o Montante da Oferta, é a seguinte:
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Posição Patrimonial do Fundo
Descrição

Imediatamente após a
liquidação da Oferta(*)
(R$ - em milhões)

28/10/2020(*)
(R$ - em milhões)

+
Caixa e Equivalentes

38.384.463,31

Dívida Total

444.405.759,10

−

441.561.950,80
+

Patrimônio Líquido

851.812.890,52

45.263.670,87
490.000.000,00 (recursos
da Oferta)
19.638.282,86 (custos da
Oferta)**
515.625.388,01

−

851.812.890,52
490.000.000,00 (recursos
da Oferta)
19.638.282,86 (custos da
Oferta)**

Após a liquidação das operações
descritas acima(*)
(R$ - em milhões)
+
−

45.263.670,87
470.361.717,14 (recursos líquidos
da Oferta)
441.561.950,80 (operações a
serem quitadas)
74.063.437,22
0

1.322.174.607,66

1.322.174.607,66

* Os números nesta seção são meras aproximações estimadas projetadas para os períodos indicados e foram preparadas para
possibilitar uma decisão mais informada pelos Investidores, considerando a posição patrimonial do Fundo antes e após o
encerramento da Oferta, bem como após a liquidação das operações descritas nesta seção “Termos e Condições da Oferta –
Características da Oferta – Destinação dos Recursos”, na página 79 deste Prospecto. Os Investidores devem ter ciência de que
poderá haver variações do Patrimônio Líquido e, portanto, os números acima poderão ser diferentes até a efetiva liquidação da
Oferta e das operações descritas nesta seção. Para mais informações sobre os riscos relacionados à não materialização das
perspectivas contidas neste Prospecto, vide a seção “Fatores de Risco – Riscos Relativos à Oferta – Risco de não Materialização
das Perspectivas Contidas nos Documentos da Oferta”, na página 129 deste Prospecto.
** Os números apresentados representam o montante a ser deduzido dos recursos captados por meio da Oferta, referentes ao

Comissionamento e despesas da Oferta, conforme descritas na tabela “Demonstrativo dos Custos da Oferta” na página 102
deste Prospecto), com exceção da Taxa de Registro na CVM, da Taxa de Listagem na B3 e da Taxa de Análise da Oferta na B3,
que foram arcadas pelo Fundo anteriormente à divulgação deste Prospecto.
Plano de Distribuição
Os Coordenadores, observadas as disposições da regulamentação aplicável, realizarão a Oferta das Novas Cotas, sob o regime
de melhores esforços de colocação, de acordo com a Instrução CVM 400, com a Instrução CVM 472 e demais normas
pertinentes, conforme o plano da distribuição adotado em cumprimento ao disposto no artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução
CVM 400, o qual leva em consideração as relações com os clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica
dos Coordenadores, de forma a assegurar (i) que o tratamento conferido aos Investidores seja justo e equitativo; (ii) a
adequação do investimento ao perfil de risco dos Investidores; e (iii) que os representantes das Instituições Participantes da
Oferta recebam previamente exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecidas
por pessoas designadas pelos Coordenadores.
Observadas as disposições da regulamentação aplicável, os Coordenadores deverão realizar e fazer, de acordo com as
condições previstas nos respectivos Termos de Adesão ao Contrato de Distribuição, com que as demais Instituições
Participantes da Oferta assumam a obrigação de realizar a distribuição pública das Novas Cotas, conforme Plano de
Distribuição fixado nos seguintes termos:
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(i)

a Oferta terá como público alvo os Investidores Institucionais e os Investidores Não Institucionais, sendo certo que será
permitida a colocação para Pessoas Vinculadas, observados os termos da Seção “Termos e Condições da Oferta – Características
da Oferta – Disposições Comuns à Oferta Não Institucional e à Oferta Institucional” na página 94 deste Prospecto;

(ii)

após a divulgação do Aviso ao Mercado e a disponibilização do Prospecto Preliminar aos Investidores da Oferta, e
anteriormente à concessão do registro da Oferta pela CVM, serão realizadas Apresentações para Potenciais
Investidores;

(iii)

os materiais publicitários e documentos de suporte às Apresentações para Potenciais Investidores eventualmente
utilizados foram protocolados na CVM em até 1 (um) Dia Útil, após sua utilização, nos termos da Deliberação CVM
818;

(iv)

foi utilizada a sistemática que permita o recebimento de reservas para os Investidores Não Institucionais, conforme
indicado neste Prospecto;

(v)

durante o Período de Reserva, as Instituições Participantes da Oferta receberão os Pedidos de Reserva dos Investidores
Não Institucionais, nos termos do artigo 45 da Instrução CVM 400, observado o valor do Investimento Mínimo;

(vi)

o Investidor Não Institucional, incluindo aquele considerado como Pessoa Vinculada, que esteja interessado em
investir em Novas Cotas deverá formalizar seu(s) respectivo(s) Pedido(s) de Reserva junto a uma única Instituição
Participante da Oferta (sendo certo que no caso de Pedidos de Reserva do mesmo Investidor Não Institucional a mais
de uma Instituição Participante da Oferta, apenas serão considerados os Pedidos de Reserva da Instituição
Participante da Oferta que submeter primeiro à B3 os Pedidos de Reserva, sendo cancelados os Pedidos de Reserva
apresentados às demais Instituições Participantes da Oferta);

(vii)

o Investidor Institucional, que esteja interessado em investir em Novas Cotas deverá enviar sua ordem de investimento
aos Coordenadores, na data específica para o recebimento das ordens de investimento, conforme na Seção “Termos
e Condições da Oferta – Características da Oferta – Oferta Institucional” deste Prospecto;

(viii)

observados os termos e condições deste Prospecto, a Oferta somente terá início após (a) a concessão do registro da
Oferta pela CVM; (b) o registro para distribuição e negociação das Novas Cotas na B3; (c) a divulgação do Anúncio de
Início; e (d) a disponibilização do Prospecto Definitivo aos Investidores da Oferta, nos termos da Instrução CVM 400;

(ix)

no mínimo, 490.000 (quatrocentas e noventa mil) Novas Cotas, ou seja, 10% (dez por cento) do Montante da Oferta, será
destinado, prioritariamente, à Oferta Não Institucional, observado que (i) o montante de, no mínimo, 5% (cinco por cento)
do Montante da Oferta, ou seja, 245.000 (duzentas e quarenta e cinco mil) Novas Cotas, será destinado prioritariamente aos
Investidores Não Institucionais Varejo; e (ii) o montante de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do Montante da Oferta, ou
seja, 245.000 (duzentas e quarenta e cinco mil) Novas Cotas, será destinado prioritariamente aos Investidores Não
Institucionais Private. Os Coordenadores, em comum acordo com o Administrador e o Gestor, poderão, a seu exclusivo
critério, aumentar a quantidade de Novas Cotas inicialmente destinada à Oferta Não Institucional, bem como os montantes
destinados aos Investidores Não Institucionais Varejo e aos Investidores Não Institucionais Private, até o limite máximo do
Montante da Oferta e, alocar as Novas Cotas destinadas à Oferta Não Institucional entre os Investidores Não Institucionais
Varejo e os Investidores Não Institucionais Private, sendo certo que, caso não haja demanda suficiente para atender a uma
das modalidades, poderão alocar o remanescente junto aos Investidores Não Institucionais da outra modalidade, observado
o montante total destinado à Oferta Não Institucional;

(x)

até o Dia Útil anterior à data de realização do Procedimento de Alocação de Ordens, os Coordenadores receberão as
ordens de investimento de Investidores Institucionais indicando a quantidade de Novas Cotas a ser subscrita,
inexistindo recebimento de reserva ou limites máximos de investimento;
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(xi)

concluído o Procedimento de Alocação de Ordens, os Coordenadores consolidarão as ordens de investimento dos
Investidores Institucionais e realizarão a alocação de forma discricionária conforme montante disponível de Novas
Cotas não alocadas aos Investidores Não Institucionais, sendo que a B3 deverá enviar a posição consolidada dos
Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais, inclusive daqueles que sejam Pessoas Vinculadas;

(xii)

os Investidores que tiverem seus Pedidos de Reserva ou as suas ordens de investimento, conforme o caso, alocados,
ainda que parcialmente, deverão assinar ou confirmar eletronicamente (a) o Boletim de Subscrição das Cotas, no qual
deverá declarar sua condição de Investidor Institucional ou Investidor Não Institucional, bem como sua qualidade ou
não de Pessoa Vinculada, e (b) o Termo de Adesão ao Regulamento, sob pena de cancelamento do respectivo Pedido
de Reserva ou ordem de investimento, conforme o caso; e

(xiii) uma vez encerrada a Oferta, os Coordenadores divulgarão o resultado da Oferta mediante divulgação do Anúncio de
Encerramento, nos termos do artigo 29 e do artigo 54-A da Instrução CVM 400.
Não será firmado contrato de garantia de liquidez nem contrato de estabilização do preço das Novas Cotas.
Não será concedido qualquer tipo de desconto pelas Instituições Participantes da Oferta aos investidores interessados em
adquirir as Novas Cotas no âmbito da Oferta.

Direito de Preferência
Observado o disposto no Regulamento, foi deliberada na AGC do Fundo a renúncia do Único Cotista ao direito de preferência
no âmbito da Oferta.

Inadequação de investimento
O investimento nas Novas Cotas do Fundo representa um investimento de risco, uma v ez que é um investimento em
renda variável, estando os Investidores sujeitos a perdas patrimoniais e a riscos, incluindo, dentre outros, aqueles
relacionados à liquidez das Novas Cotas, à volatilidade do mercado de capitais e à oscilação das cotações das N ovas
Cotas em mercado de bolsa. Assim, os Investidores poderão perder uma parcela ou a totalidade de seu investimento.
Além disso, os Cotistas podem ser chamados a aportar recursos adicionais caso o Fundo venha a ter Patrimônio Líquido
negativo. Recomenda-se, portanto, que os Investidores leiam cuidadosamente a Seção “Fatores de Risco”, na s páginas
107 a 130 deste Prospecto, antes da tomada de decisão de investimento, para a melhor verificação de alguns riscos que
podem afetar de maneira adversa o investimento nas Novas Cotas. A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES
QUE BUSQUEM RETORNO DE CURTO PRAZO E/OU NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS TÍ TULOS OU VALORES
MOBILIÁRIOS. O INVESTIMENTO NESTE FUNDO É INADEQUADO PARA INVESTIDORES PROIBIDOS POR LEI EM
ADQUIRIR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, BEM COMO PARA AQUELES QUE NÃO ESTEJAM
DISPOSTOS A CORRER RISCO DE CRÉDITO RELACIONADO AO SETOR IMOBILIÁRIO.

Pedido de Reserva
Durante o Período de Reserva, cada um dos Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta, inclusive
Pessoas Vinculadas, deverão realizar a reserva de Novas Cotas, mediante o preenchimento de um ou mais Pedidos de Reserva
junto a uma única Instituição Participante da Oferta, sendo certo que no caso de Pedidos de Reserva do mesmo Investidor Não
Institucional a mais de uma Instituição Participante da Oferta, serão considerados apenas os Pedidos de Reserva da Instituição
Participante da Oferta que submeter primeiro à B3, sendo cancelados os Pedidos de Reserva apresentados às demais
Instituições Participantes da Oferta.
No contexto da Oferta Não Institucional, observados os valores mínimos e os valores máximos previstos para apresentação de Pedido
de Reserva pelos Investidores Não Institucionais Varejo e pelos Investidores Não Institucionais Private, os Investidores Não
Institucionais, a seu exclusivo critério, poderão aderir simultaneamente a mais de uma das modalidades da Oferta Não Institucional
indicadas acima, devendo, para tanto, indicar e discriminar em seus respectivos Pedidos de Reserva os valores a serem alocados em
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cada modalidade de Oferta Não Institucional desejada, junto a uma única Instituição Participante da Oferta. Os Investidores Não
Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada.

Período de Reserva
Para fins de recebimento dos Pedidos de Reserva, o período compreendido entre os dias 6 de novembro de 2020 e 07 de
dezembro de 2020, inclusive, conforme indicado na Seção “Termos e Condições da Oferta – Cronograma Indicativo da Oferta”,
na página 103 deste Prospecto.

Pessoas Vinculadas
Para os fins da Oferta, serão consideradas pessoas vinculadas os Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM 505: (i) controladores, pessoas naturais ou jurídicas, e/ou administradores
do Fundo, do Administrador, do Gestor e/ou outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como seus respectivos cônjuges ou
companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º (segundo) grau; (ii) controladores, pessoas naturais ou
jurídicas, e/ou administradores de qualquer das Instituições Participantes da Oferta desde que diretamente envolvidos na
Oferta; (iii) empregados, operadores e demais prepostos do Gestor, do Administrador, do Fundo ou de qualquer das
Instituições Participantes da Oferta, desde que diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que
prestem serviços ao Fundo, ao Administrador, ao Gestor ou a qualquer das Instituições Participantes da Oferta; (v) demais
profissionais que mantenham, com o Fundo, o Administrador, o Gestor ou qualquer das Instituições Participantes da Oferta
contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito
da Oferta; (vi) pessoas naturais que sejam, direta ou indiretamente, controladoras ou participem do controle societário do
Administrador, do Gestor ou de qualquer das Instituições Participantes da Oferta; (vii) sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo Fundo, pelo Administrador ou pelo Gestor; (viii) sociedades controladas, direta ou indiretamente por
qualquer das Instituições Participantes da Oferta desde que diretamente envolvidas na Oferta; (ix) cônjuge ou companheiro e
filhos menores das pessoas mencionadas nos itens “(ii)” a “(vi)” acima; e (x) fundos de investimento cuja maioria das cotas
pertença a pessoas vinculadas ao Fundo, ao Administrador, ao Gestor ou a qualquer das Instituições Participantes da Oferta,
salvo se geridos discricionariamente por terceiros que não sejam Pessoas Vinculadas.

Procedimento de Alocação de Ordens
Será adotado o Procedimento de Alocação de Ordens no âmbito da Oferta a ser conduzido pelos Coordenadores, nos termos
do artigo 44 da Instrução CVM 400, para a verificação, junto aos Investidores, incluindo Pessoas Vinculadas, da demanda pelas
Novas Cotas, considerando os Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais e as ordens de investimento dos
Investidores Institucionais, sem lotes mínimos (observado o Investimento Mínimo) ou máximos.
Investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderão participar do Procedimento de Alocação de Ordens, sem qualquer
limitação em relação ao Montante da Oferta, observado, no entanto, que no caso de distribuição com excesso de demanda
superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Novas Cotas ofertadas, os Pedidos de Reserva e as ordens de investimento das
Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. A PARTICIPAÇÃO DE
PESSOAS VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS NOVAS COTAS PODE AFETAR NEGATIVAMENTE A
LIQUIDEZ DAS NOVAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO. PARA MAIS INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO
DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO
“PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA” NA PÁGINA 129 DESTE PROSPECTO.

Oferta Não Institucional
No mínimo, 490.000 (quatrocentas e noventa mil) Novas Cotas, ou seja, 10% (dez por cento) do Montante da Oferta, será
destinado, prioritariamente, à Oferta Não Institucional, observado que (i) o montante de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do
Montante da Oferta, ou seja, 245.000 (duzentas e quarenta e cinco mil) Novas Cotas, será destinado prioritariamente aos
Investidores Não Institucionais Varejo; e (ii) o montante de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do Montante da Oferta, ou seja,
245.000 (duzentas e quarenta e cinco mil) Novas Cotas, será destinado prioritariamente aos Investidores Não Institucionais
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Private. Os Coordenadores, em comum acordo com o Administrador e o Gestor, poderão, a seu exclusivo critério, aumentar a
quantidade de Novas Cotas inicialmente destinada à Oferta Não Institucional, bem como os montantes destinados aos
Investidores Não Institucionais Varejo e aos Investidores Não Institucionais Private, até o limite máximo do Montante da Oferta
e, alocar as Novas Cotas destinadas à Oferta Não Institucional entre os Investidores Não Institucionais Varejo e os Investidores
Não Institucionais Private, sendo certo que, caso não haja demanda suficiente para atender a uma das modalidades, poderão
alocar o remanescente junto aos Investidores Não Institucionais da outra modalidade, observado o montante total destinado à
Oferta Não Institucional.
Durante o Período de Reserva, cada um dos Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta, inclusive
Pessoas Vinculadas, deverão realizar a reserva de Novas Cotas, mediante o preenchimento de um ou mais Pedidos de Reserva
junto a uma única Instituição Participante da Oferta, sendo certo que no caso de Pedidos de Reserva do mesmo Investidor Não
Institucional a mais de uma Instituição Participante da Oferta, apenas serão considerados os Pedidos de Reserva da Instituição
Participante da Oferta que submeter primeiro à B3 os Pedidos de Reserva, sendo cancelados os Pedidos de Reserva
apresentados às demais Instituições Participantes da Oferta.
No contexto da Oferta Não Institucional, observados os valores mínimos e os valores máximos previstos para apresentação de
Pedido de Reserva pelos Investidores Não Institucionais Varejo e pelos Investidores Não Institucionais Private, os Investidores
Não Institucionais, a seu exclusivo critério, poderão aderir simultaneamente a mais de uma das modalidades da Oferta Não
Institucional indicadas acima, devendo, para tanto, indicar e discriminar em seus respectivos Pedidos de Reserva os valores a
serem alocados em cada modalidade de Oferta Não Institucional desejada, junto a uma única Instituição Participante da Oferta.
Os Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de Reserva, a sua qualidade ou não
de Pessoa Vinculada. Deverão ser observados pelos Investidores Não Institucionais o Investimento Mínimo, os procedimentos
e normas de liquidação da B3 e o quanto segue:
(i)

fica estabelecido que os Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente,
indicar no Pedido de Reserva a sua condição ou não de Pessoa Vinculada. Dessa forma, serão aceitos os Pedidos de
Reserva firmados por Pessoas Vinculadas, sem qualquer limitação, observado, no entanto, que, no caso de distribuição
com excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Novas Cotas ofertada, será vedada a colocação
de Novas Cotas para as Pessoas Vinculadas;

(ii)

a quantidade de Novas Cotas adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores Não Institucionais
serão informados a cada Investidor Não Institucional até o Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação pela
Instituição Participante da Oferta que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio de mensagem
enviada ao endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone ou correspondência,
devendo o pagamento ser feito de acordo com a alínea (iii) abaixo limitado ao valor do Pedido de Reserva, ressalvadas
as possibilidades de desistência, cancelamento e rateio previstas neste Prospecto. Caso tal relação resulte em fração
de Novas Cotas, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de Novas
Cotas, desprezando-se a referida fração;

(iii)

cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento, à vista e em moeda corrente nacional, do valor indicado
no inciso (ii) acima, à Instituição Participante da Oferta junto à qual tenha realizado seu Pedido de Reserva, até às
16:00 horas da Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual, o Pedido de Reserva será automaticamente
cancelado pela Instituição Participante da Oferta;

(iv)

as Instituições Participantes da Oferta serão responsáveis pela transmissão à B3 das ordens acolhidas no âmbito dos
Pedidos de Reserva. As Instituições Participantes da Oferta somente atenderão aos Pedidos de Reserva feitos por
Investidores Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo Investidor Não Institucional;

(v)

os Investidores Não Institucionais e/ou as Instituições Participantes da Oferta nas quais o respectivo Investidor Não
Institucional realizou seu Pedido de Reserva, deverão, conforme o caso, enviar o respectivo Termo de Adesão ao
Regulamento até a data de realização do Procedimento de Alocação de Ordens, sob pena de cancelamento do seu
respectivo Pedido de Reserva; e
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(vi)

até as 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Participante da Oferta junto à qual o(s)
Pedido(s) de Reserva tenha(m) sido realizado(s), entregará a cada Investidor Não Institucional o recibo de cota
correspondente à quantidade de Novas Cotas por ele adquirida ressalvadas as possibilidades de desistência e
cancelamento, nos termos da legislação em vigor e a possibilidade de rateio observado o Critério de Rateio da Oferta
Não Institucional. Caso tal relação resulte em fração de Cotas, o valor do investimento será limitado ao valor
correspondente ao maior número inteiro de Cotas, desprezando-se a referida fração.

Os Pedidos de Reserva serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto pelo disposto nos incisos (i), (iii) e (v) acima, e na Seção “Termos
e Condições da Oferta – Características da Oferta – Alteração das circunstâncias, revogação ou modificação, suspensão e
cancelamento da Oferta”, na página 95 abaixo.
RECOMENDA-SE AOS INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS INTERESSADOS NA REALIZAÇÃO DE PEDIDO DE RESERVA QUE
(I) LEIAM CUIDADOSAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES ESTIPULADOS NO PEDIDO DE RESERVA, ESPECIALMENTE NO QUE
SE REFERE AOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À LIQUIDAÇÃO DA OFERTA E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE
PROSPECTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS 107 A 130 DESTE PROSPECTO PARA AVALIAÇÃO
DOS RISCOS A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO, BEM COMO AQUELES RELACIONADOS À EMISSÃO, À OFERTA E ÀS NOVAS
COTAS, OS QUAIS DEVEM SER CONSIDERADOS PARA O INVESTIMENTO NAS NOVAS COTAS, BEM COMO O REGULAMENTO;
(II) VERIFIQUEM COM A INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA DE SUA PREFERÊNCIA, ANTES DE REALIZAR O SEU PEDIDO
DE RESERVA, SE ESSA, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO, (A) EXIGIRÁ A ABERTURA OU ATUALIZAÇÃO DE CONTA E/OU
CADASTRO; (B) EXIGIRÁ A MANUTENÇÃO DE RECURSOS EM CONTA CORRENTE NELA ABERTA E/OU MANTIDA, PARA FINS
DE GARANTIA DO PEDIDO DE RESERVA; E/OU (C) ACEITARÁ A APRESENTAÇÃO DE MAIS DE UM PEDIDO DE RESERVA POR
INVESTIDOR; (III) VERIFIQUEM COM A INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA DE SUA PREFERÊNCIA, ANTES DE REALIZAR
O SEU PEDIDO DE RESERVA, A POSSIBILIDADE DE DÉBITO ANTECIPADO DA RESERVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO
PARTICIPANTE DA OFERTA; E (IV) ENTREM EM CONTATO COM A INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA DE SUA
PREFERÊNCIA PARA OBTER INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS SOBRE O PRAZO ESTABELECIDO PELA INSTITUIÇÃO
PARTICIPANTE DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DO PEDIDO DE RESERVA OU, SE FOR O CASO, PARA A REALIZAÇÃO DO
CADASTRO NA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA, TENDO EM VISTA OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
ADOTADOS POR CADA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA.

Critério de Rateio da Oferta Não Institucional
Caso o total de Novas Cotas objeto dos Pedidos de Reserva apresentados pelos Investidores Não Institucionais, inclusive
aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, seja inferior a 10% (dez por cento) das Novas Cotas, todos os Pedidos de
Reserva não cancelados serão integralmente atendidos, e as Novas Cotas remanescentes serão destinadas aos Investidores
Institucionais nos termos da Oferta Institucional.
Entretanto, caso o total de Novas Cotas correspondente aos Pedidos de Reserva apresentados pelos Investidores Não
Institucionais Varejo exceda o percentual prioritariamente destinado aos Investidores Não Institucionais Varejo, as Novas Cotas
destinadas aos Investidores Não Institucionais Varejo serão rateadas entre os Investidores Não Institucionais Varejo, inclusive
aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, proporcionalmente ao montante de Novas Cotas indicado nos respectivos
Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais Varejo e não alocado aos Investidores Não Institucionais Varejo,
inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, não sendo consideradas frações de Novas Cotas.
Adicionalmente, caso o total de Novas Cotas correspondente aos Pedidos de Reserva apresentados pelos Investidores Não
Institucionais Private exceda o percentual prioritariamente destinado aos Investidores Não Institucionais Private, as Novas
Cotas destinadas aos Investidores Não Institucionais Private serão rateadas entre os Investidores Não Institucionais Private,
inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, proporcionalmente ao montante de Novas Cotas indicado nos
respectivos Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais Private e não alocado aos Investidores Não Institucionais
Private, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, não sendo consideradas frações de Novas Cotas.
Os Coordenadores, em comum acordo com o Administrador e o Gestor, poderão manter a quantidade de Novas Cotas
inicialmente destinada à Oferta Não Institucional, bem como os montantes destinados aos Investidores Não Institucionais
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Varejo e aos Investidores Não Institucionais Private, ou aumentar tais quantidades até o limite máximo do Montante da Oferta,
de forma a atender, total ou parcialmente, os referidos Pedidos de Reserva.
Em hipótese alguma, o relacionamento prévio de uma Instituição Participante da Oferta, do Administrador e/ou do Gestor com
determinado Investidor Não Institucional, ou considerações de natureza comercial ou estratégica, seja de uma Instituição Participante
da Oferta, do Administrador e/ou do Gestor poderão ser consideradas na alocação dos Investidores Não Institucionais.

Oferta Institucional
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, as Novas Cotas remanescentes que não forem colocadas na Oferta Não
Institucional serão destinadas à colocação junto a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores, não sendo
admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas e não sendo estipulados valores máximos de investimento,
observados o Investimento Mínimo, os procedimentos e normas de liquidação da B3 e o quanto segue:
(i)

os Investidores Institucionais, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas, interessados em subscrever Novas
Cotas deverão apresentar suas ordens de investimento aos Coordenadores, no âmbito do Procedimento de Alocação
de Ordens, indicando a quantidade de Novas Cotas a ser subscrita, inexistindo recebimento de reserva ou limites
máximos de investimento;

(ii)

fica estabelecido que os Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente, indicar na
ordem de investimento a sua condição ou não de Pessoa Vinculada. Dessa forma, serão aceitas as ordens de investimento
enviadas por Pessoas Vinculadas, sem qualquer limitação, observado, no entanto, que no caso de distribuição com excesso
de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Novas Cotas ofertada, será vedada a colocação de Novas Cotas
para as Pessoas Vinculadas. A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS
NOVAS COTAS PODE AFETAR NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DAS NOVAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO.
PARA MAIS INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO “RISCO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS
VINCULADAS NA OFERTA” NA PÁGINA 129 DESTE PROSPECTO;

(iii)

cada Investidor Institucional interessado em participar da Oferta Institucional deverá assumir a obrigação de verificar
se está cumprindo com os requisitos para participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas ordens de
investimento;

(iv)

até o final do Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação, os Coordenadores informarão aos Investidores
Institucionais, por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico fornecido na ordem de investimento ou, na
sua ausência, por telefone ou correspondência, sobre a quantidade de Novas Cotas que cada um deverá subscrever;

(v)

os Investidores Institucionais integralizarão as Novas Cotas, à vista, em moeda corrente nacional, na Data de
Liquidação, de acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da B3. Não havendo pagamento
pontual, a ordem de investimento será automaticamente desconsiderada; e

(vi)

os Investidores Institucionais deverão enviar o respectivo Termo de Adesão ao Regulamento assinado até o final do
Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação, sob pena de cancelamento de sua respectiva ordem de
investimento.

As ordens de investimento serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto pelo disposto nos incisos (ii), (v) e (vi) acima, e na Seção
“Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta – Alteração das circunstâncias, revogação ou modificação, suspensão
e cancelamento da Oferta”, na página 95 abaixo.
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Critério de Colocação da Oferta Institucional
Caso as ordens de investimento apresentadas pelos Investidores Institucionais excedam o total de Novas Cotas remanescentes
após o atendimento da Oferta Não Institucional, os Coordenadores darão prioridade aos Investidores Institucionais que, no
entender dos Coordenadores, em comum acordo com o Gestor, melhor atendam aos objetivos da Oferta, quais sejam,
constituir uma base diversificada de investidores, integrada por investidores com diferentes critérios de avaliação das
perspectivas do Fundo e a conjuntura macroeconômica brasileira, bem como criar condições para o desenvolvimento do
mercado local de fundos de investimentos imobiliários.

Disposições Comuns à Oferta Não Institucional e à Oferta Institucional
Durante a colocação das Novas Cotas, o Investidor que subscrever a Nova Cota receberá, quando realizada a respectiva
liquidação, recibo de Nova Cota que, até a divulgação do Anúncio de Encerramento, do anúncio de rendimentos pro rata, e da
obtenção de autorização da B3, não será negociável e não receberá rendimentos provenientes do Fundo. Tal recibo é
correspondente à quantidade de Novas Cotas por ele adquirida, e se converterá em tal Nova Cota depois de divulgado o
Anúncio de Encerramento, o anúncio de rendimentos pro rata, e da obtenção de autorização da B3, quando as Novas Cotas
passarão a ser livremente negociadas na B3.
As Instituições Participantes da Oferta serão responsáveis pela transmissão à B3 das ordens acolhidas no âmbito das ordens
de investimento e dos Pedidos de Reserva. As Instituições Participantes da Oferta somente atenderão aos Pedidos de Reserva
feitos por Investidores titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo Investidor.
Ressalvadas as referências expressas à Oferta Não Institucional e Oferta Institucional, todas as referências à “Oferta” devem ser
entendidas como referências à Oferta Não Institucional e à Oferta Institucional, em conjunto.
Durante o período em que os recibos de Novas Cotas ainda não estejam convertidos em Cotas, o seu detentor fará jus aos
rendimentos pro rata relacionados aos Investimentos Temporários calculados a partir da Data de Liquidação, até a divulgação
do Anúncio de Encerramento.
Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, no caso de distribuição com excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da
quantidade de Novas Cotas ofertadas, as ordens de investimento e os Pedidos de Reserva de Pessoas Vinculadas, que sejam
Investidores Institucionais ou Investidores Não Institucionais, serão automaticamente cancelados. A PARTICIPAÇÃO DE
PESSOAS VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS NOVAS COTAS PODE AFETAR NEGATIVAMENTE A
LIQUIDEZ DAS NOVAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO. PARA MAIS INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO
DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO
“PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA” NA PÁGINA 129 DESTE PROSPECTO.

Alocação e Liquidação da Oferta
As ordens recebidas pela B3 e/ou por meio das Instituições Participantes da Oferta serão alocadas seguindo os critérios
estabelecidos pelos Coordenadores, assegurando que o tratamento conferido aos Investidores da Oferta seja justo e
equitativo em cumprimento ao disposto no artigo 33, §3º, inciso I, da Instrução CVM 400, sendo certo que a B3 informará ao
Coordenador Líder o montante de ordens recebidas em seu ambiente.
Com base nas informações enviadas pela B3 e pelos Coordenadores, durante o Procedimento de Alocação de Ordens, os
Coordenadores verificarão se: (i) o Montante da Oferta foi atingido; e (ii) houve excesso de demanda; diante disto, os
Coordenadores definirão se haverá liquidação da Oferta.
Após a verificação da alocação de que se trata acima, a Oferta contará com processo de liquidação via B3, sendo certo que
as Instituições Participantes da Oferta liquidarão as ordens recebidas conforme previsto abaixo e no Termo de Adesão ao
Contrato de Distribuição, conforme o caso.
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A liquidação física e financeira dos Pedidos de Reserva e das ordens de investimento da Oferta ocorrerá na Data de Liquidação,
observado os procedimentos operacionais da B3 ou do Escriturador, conforme o caso, sendo certo que a B3 informará aos
Coordenadores o montante de ordens recebidas em seu ambiente de liquidação, e que a Instituição Participante da Oferta
liquidará as Novas Cotas de acordo com os procedimentos operacionais da B3.
A integralização de cada uma das Novas Cotas será realizada em moeda corrente nacional, quando da sua liquidação, pelo
Preço de Emissão, não sendo permitida a aquisição de Novas Cotas fracionadas, observado que eventuais arredondamentos
serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro (arredondamento para baixo). Cada um dos
Investidores deverá efetuar o pagamento do valor correspondente ao montante de Novas Cotas que subscrever, observados
os procedimentos de colocação e os critérios de rateio, à Instituição Participante da Oferta à qual tenha apresentado seu(s)
respectivo(s) Pedido(s) de Reserva ou ordem de investimento, conforme o caso.
Caso, na Data de Liquidação, as Novas Cotas subscritas não sejam totalmente integralizadas por falha dos Investidores da
Oferta, a integralização das Novas Cotas objeto da falha poderá ser realizada junto ao Escriturador até o 5º (quinto) Dia Útil
imediatamente subsequente à Data de Liquidação pelo Preço de Emissão, sem prejuízo da possibilidade de os Coordenadores
alocarem a referida ordem para outro Investidor, sendo certo que, caso após a possibilidade de integralização das Novas Cotas
junto ao Escriturador ocorram novas falhas por Investidores de modo a não ser atingido o Montante da Oferta, a Oferta será
cancelada e os recursos eventualmente depositados pelos Investidores deverão ser restituídos, sem juros ou correção
monetária, acrescidos dos rendimentos relacionados aos Investimentos Temporários, calculados pro rata temporis, a partir da
Data de Liquidação, com dedução dos valores relativos aos tributos incidentes, se existentes, e aos encargos incidentes, se
existentes, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta. Na hipótese de
restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de quitação relativo aos valores restituídos.

Procedimentos para subscrição e integralização das Novas Cotas
A integralização de cada uma das Novas Cotas será realizada em moeda corrente nacional, quando da sua liquidação, pelo
Preço de Emissão, não sendo permitida a aquisição de Novas Cotas fracionadas, observado que eventuais arredondamentos
serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro (arredondamento para baixo). Cada um dos
Investidores deverá efetuar o pagamento do valor correspondente ao montante de Novas Cotas que subscrever à Instituição
Participante da Oferta à qual tenha apresentado seu Pedido de Reserva ou ordem de investimento, conforme o caso,
observados os procedimentos de colocação e os critérios de rateio.
Na hipótese de ter sido subscrita e integralizada a totalidade das Novas Cotas, a Oferta será encerrada pelos Coordenadores,
com a correspondente divulgação do Anúncio de Encerramento. No entanto, caso não seja atendido o Montante da Oferta,
a Oferta será cancelada, nos termos definidos neste Prospecto.
Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de quitação relativo aos valores
restituídos.

Formador de Mercado
Nos termos do artigo 9º, inciso XII do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas, os
Coordenadores recomendaram ao Fundo, por meio do Gestor e do Administrador, a contratação de instituição para
desenvolver atividades de Formador de Mercado em relação às Novas Cotas no âmbito da Oferta. O Fundo não contratou
Formador de Mercado para a presente Oferta.

Alteração das circunstâncias, revogação ou modificação, suspensão e cancelamento da Oferta
Os Coordenadores poderão requerer à CVM que os autorize a modificar ou revogar a Oferta, caso ocorram alterações
substanciais, posteriores e imprevisíveis nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido de registro
de distribuição, ou que o fundamente, acarretando aumento relevante dos riscos assumidos pelo Fundo e inerentes à própria
Oferta, nos termos do artigo 25, caput, da Instrução CVM 400. O pleito de modificação presumir-se-á deferido caso não haja

95

manifestação da CVM em sentido contrário no prazo de 10 (dez) Dias Úteis contados do seu protocolo na CVM.
Adicionalmente, os Coordenadores poderão modificar a qualquer tempo a Oferta, em comum acordo com o Gestor, a fim de
melhorar seus termos e condições para os Investidores ou a fim de renunciar a condição da Oferta estabelecida pelo Fundo,
conforme disposto no artigo 25, §3º, da Instrução CVM 400. Caso o requerimento de modificação das condições da Oferta
seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá, a critério da CVM, ser prorrogado em até 90 (noventa) dias
contados da aprovação do pedido de registro, por iniciativa própria da CVM ou a requerimento do Gestor. Se a Oferta for
revogada, os atos de aceitação anteriores ou posteriores à revogação serão considerados ineficazes, conforme o detalhado
abaixo, sendo que os Investidores que aderiram à Oferta deverão ser restituídos integralmente pelos valores, bens ou direitos
dados em contrapartida às Novas Cotas, na forma e nas condições previstas neste Prospecto. A modificação ou revogação
da Oferta deverá ser imediatamente comunicada aos Investidores pelos Coordenadores, por correio eletrônico,
correspondência física ou qualquer outra forma passível de comprovação, e divulgada por meio de anúncio de retificação a
ser divulgado nas páginas da rede mundial de computadores das Instituições Participantes da Oferta, do Administrador e da
CVM, da B3 e do Fundos.net, administrado pela B3, no mesmo veículo utilizado para a divulgação do Anúncio de Início, de
acordo com o artigo 27 da Instrução CVM 400.
Em caso de modificação da Oferta, os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão confirmar expressamente, até às 16:00
horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente ao recebimento da comunicação que informará sobre a modificação da Oferta seu
interesse em manter seus Pedidos de Reserva ou suas ordens de investimento, conforme o caso. Em caso de silêncio, as Instituições
Participantes da Oferta presumirão que os Investidores pretendem manter a declaração de aceitação. As Instituições Participantes
da Oferta deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o Investidor está ciente
de que a Oferta foi alterada e que tem conhecimento das novas condições, conforme o caso.
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (i) poderá suspender ou cancelar, a qualquer tempo, uma oferta que: (a)
esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou do registro; ou (b) tenha sido havida por
ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que depois de obtido o respectivo registro; e (ii) deverá suspender
qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não poderá
ser superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido
sanados os vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o respectivo registro.
A resilição do Contrato de Distribuição após o registro da Oferta está condicionada à análise prévia da CVM de pleito
justificado de revogação da Oferta, nos termos do artigo 25 da Instrução CVM 400, cujo acolhimento importará na resilição
do Contrato de Distribuição e no cancelamento do registro da Oferta pela CVM, nos termos do artigo 19, §4º, da Instrução
CVM 400.
Cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar aos Investidores que já tiverem aderido à Oferta sobre a suspensão
ou o cancelamento da Oferta. Caso a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, o Investidor
poderá revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão à respectiva Instituição Participante da
Oferta até às 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi comunicada a suspensão da Oferta,
presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor em não revogar sua aceitação.
Na hipótese exclusiva de modificação da Oferta, os Coordenadores, a Instituição Consorciada e os Participantes Especiais
deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o Investidor está ciente
de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Caso o Investidor já tenha aderido à Oferta, a
pertinente Instituição Participante da Oferta deverá comunicá-lo a respeito da modificação efetuada e, caso o Investidor não
informe por escrito à Instituição Participante da Oferta pertinente sua desistência do Pedido de Reserva ou ordem de
investimento, conforme o caso, no prazo estipulado acima, será presumido que tal Investidor manteve o seu Pedido de
Reserva ou ordem de investimento, conforme o caso, e, portanto, tal Investidor deverá efetuar o pagamento em conformidade
com os termos e no prazo previsto no respectivo Pedido de Reserva ou ordem de investimento, conforme o caso.
Caso (i) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, ou (ii) a Oferta seja revogada, nos
termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400, todos os atos de aceitação serão cancelados e a Instituição Participante da
Oferta com a qual o Investidor celebrou o seu Pedido de Reserva ou realizou sua ordem de investimento, conforme o caso,
comunicará ao investidor o cancelamento da Oferta. Caso o Investidor já tenha efetuado o pagamento da ordem, os valores
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depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, acrescidos dos rendimentos relacionados aos Investimentos
Temporários, calculados pro rata temporis, a partir da data de integralização pelo Investidor, com dedução dos valores
relativos aos tributos incidentes, se existentes, e aos encargos incidentes, se existentes, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis
contados da comunicação do cancelamento ou da revogação, conforme o caso.
Caso seja verificada divergência entre as informações constantes deste Prospecto e do Prospecto Definitivo que altere
substancialmente o risco assumido pelo investidor ou a sua decisão de investimento, cada Instituição Participante da Oferta
deverá comunicar diretamente os Investidores que já tiverem aderido à Oferta sobre a modificação efetuada, de modo que
o Investidor poderá revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão à respectiva Instituição
Participante da Oferta até às 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi comunicada a modificação,
presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor em não revogar sua aceitação. Se o Investidor revogar sua
aceitação, os valores até então integralizados pelo Investidor serão devolvidos, sem juros ou correção monetária, e acrescidos
dos rendimentos relacionados aos Investimentos Temporários, calculados pro rata temporis, a partir da data de integralização
pelo Investidor, com dedução dos valores relativos aos tributos incidentes, se existentes, e aos encargos incidentes, se
existentes, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.
Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de quitação relativo aos
valores restituídos das Novas Cotas cujos valores tenham sido restituídos.
Modificação da Oferta
Em 19 de novembro de 2020, foi publicado o Comunicado ao Mercado sobre a seguinte modificação na Oferta (“Modificação
da Oferta”):
(a) alteração do limite máximo para formalização de Pedido de Reserva dos Investidores Não Institucionais Varejo, de tal forma
que serão considerados “Investidores Não Institucionais Varejo” pessoas físicas ou jurídicas, em qualquer caso, que não sejam
considerados Investidores Institucionais, que formalizem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva, em valor igual ou
inferior a R$ 999.900,00 (novecentos e noventa e nove mil e novecentos reais), que equivale à quantidade máxima de 9.999
(nove mil e novecentas e noventa e nove) Novas Cotas, junto a uma única Instituição Participante da Oferta, observado o
Investimento Mínimo;
(b) alteração do limite mínimo para formalização de Pedido de Reserva dos Investidores Não Institucionais Private, de tal forma
que serão considerados “Investidores Não Institucionais Private” pessoas físicas ou jurídicas, em qualquer caso, que não sejam
considerados Investidores Institucionais, que formalizem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva, em valor igual ou
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que equivale à quantidade mínima de 10.000 (dez mil) Novas Cotas, junto a
uma única Instituição Participante da Oferta; e
(c) alteração do Cronograma Indicativo da Oferta para incluir a previsão do prazo para o Período de Desistência e incluir a data
de divulgação do Comunicado ao Mercado e divulgação do Prospecto Preliminar e do Aviso ao Mercado refletindo a Modificação
da Oferta.
Diante da alteração acima descrita, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, os Investidores, inclusive aqueles
considerados Pessoas Vinculadas, que já tinham aderido à Oferta, mediante a celebração de Pedidos de Reserva ou ordens de
investimento, foram comunicados diretamente pela respectiva Instituição Participante da Oferta, conforme o caso, por correio
eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação
efetuada, nos termos do Comunicado ao Mercado, para que confirmassem, até às 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente
à data da comunicação (inclusive), à respectiva Instituição Participante da Oferta na qual tivesse efetuado seu Pedido de Reserva
ou para a qual tivesse enviado sua ordem de investimento, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, o
interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor, inclusive aquele
que seja considerado Pessoa Vinculada, em não revogar sua aceitação. Considerando que não foram efetuados pagamentos no
âmbito dos Pedidos de Reserva e ordens de investimento recebidas, até o momento, não houve devolução de valores aos
Investidores.
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Qualquer comunicação recebida pelas Instituições Participantes da Oferta após o prazo de manifestação mencionado acima foi
desconsiderada, sendo mantida a aceitação do Investidor à Oferta. As Instituições Participantes da Oferta providenciaram a
realocação dos Pedidos de Reserva realizados em cada modalidade da Oferta Não Institucional, considerando as alterações
realizadas em razão da Modificação da Oferta.
Contrato de Distribuição
De acordo com os termos do Contrato de Distribuição, celebrado entre o Fundo, representado pelo Administrador, os
Coordenadores e o Gestor, as partes concordaram que, após a aprovação da Oferta pela CVM, e desde que cumpridos todos
os termos e condições previstos no Contrato de Distribuição, as Novas Cotas serão distribuídas em mercado de balcão
organizado, em regime de melhores esforços de colocação, em conformidade com a Instrução CVM 400. O Contrato de
Distribuição contempla os demais termos e condições da Oferta descritos nesta Seção.
O Contrato de Distribuição estabelece que o cumprimento, por cada um dos Coordenadores e pelo Gestor, de todos os deveres
e obrigações assumidos no Contrato de Distribuição está condicionado ao atendimento de determinadas condições
precedentes.
Adicionalmente, nos termos do Contrato de Distribuição, o Fundo e/ou o Gestor responderão perante os Coordenadores na
ocorrência de determinados fatos, responsabilizando-se pelo pagamento de valores cobrados dessas partes a título de indenização.
Como contraprestação aos serviços de estruturação, coordenação e distribuição das Novas Cotas objeto da Oferta, os
Coordenadores farão jus ao seguinte Comissionamento:
Comissão de Coordenação e Estruturação: a este título, será devida aos Coordenadores uma comissão de 0,75% (setenta e
cinco centésimos por cento), incidente sobre o montante total de Novas Cotas integralizadas durante a Oferta, calculado com
base no Preço de Emissão, sendo certo que, exclusivamente para esta comissão, a divisão desse valor seguirá a proporção de
53,85% (cinquenta e três inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) ao Coordenador Líder e 46,15% (quarenta e seis
inteiros e quinze centésimos por cento) ao Bradesco BBI;
Comissão de Distribuição: a este título, será devida aos Coordenadores uma comissão de 2,75% (dois inteiros e setenta e
cinco centésimos por cento), incidente sobre o montante total de Novas Cotas integralizadas durante a Oferta, calculada com
base no Preço de Emissão, sendo certo que o valor referente às Novas Cotas integralizadas durante a Oferta pela base de
Investidores de cada um dos Coordenadores será devido exclusivamente ao respectivo Coordenador. Fica estabelecido que o
montante que não for distribuído às respectivas bases de Investidores de cada um dos Coordenadores e não for repassado
aos Participantes Especiais e à Instituição Consorciada, nos termos previstos abaixo, será dividido entre os Coordenadores,
observado os percentuais dispostos no item “Comissão de Coordenação e Estruturação” acima.
Para os fins da Comissão de Distribuição é entendida como “base” a alocação realizada por uma sociedade do grupo
econômico do respectivo Coordenador, o que inclui, mas não se limita, ao private bank, tesouraria, asset, carteiras
administradas e corretora.
O Comissionamento poderá ser repassado, no todo ou em parte, a eventuais Participantes Especiais e Instituição Consorciada,
nos termos da regulamentação vigente e do Contrato de Distribuição. Neste caso, os Coordenadores poderão instruir o
pagamento diretamente a estes novos Participantes Especiais e Instituição Consorciada, deduzindo os montantes dos valores
devidos aos Coordenadores. Não haverá nenhum incremento nos custos da Oferta, visto que toda e qualquer comissão destes
novos Participantes Especiais e Instituição Consorciada, determinados exclusivamente pelos Coordenadores, será descontada
do Comissionamento.
O pagamento do Comissionamento acima descrito aos Coordenadores deverá ser feito à vista, em moeda corrente nacional,
por meio da B3, de acordo com os seus procedimentos operacionais. Caso ocorra qualquer falha operacional no âmbito da B3,
o pagamento do Comissionamento deverá ser realizado mediante transferência de recursos para as contas correntes a serem
indicada pelos Coordenadores, à vista, em moeda corrente nacional, em até 2 (dois) Dias Úteis da Data de Liquidação.
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Adicionalmente, caso (a) por ato ou omissão imputável exclusivamente ao Gestor, a Emissão não seja realizada por
descumprimento de quaisquer das condições precedentes descritas na Cláusula Quinta do Contrato de Distribuição; ou (b) o
Contrato de Distribuição seja resilido voluntariamente pelo Fundo e/ou pelo Gestor, os Coordenadores farão jus a uma
comissão de 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) flat, incidente sobre o montante total inicialmente pretendido, a ser
paga pelo Fundo em 5 (cinco) Dias Úteis da data de comunicação da não realização da Emissão (“Comissionamento de
Descontinuidade”). O Comissionamento de Descontinuidade, caso aplicável, será suportado pelo Fundo, respeitada a
proporção da Cláusula 7.2. inciso (i) do Contrato de Distribuição.
Todos os tributos, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir, inclusive em decorrência de
majoração de alíquota ou base de cálculo, com fulcro em norma legal ou regulamentar, sobre os pagamentos feitos aos
Coordenadores à vista a título de Comissionamento (“Tributos”) serão suportados pelo Fundo, limitado ao percentual total de
9,65% (nove inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), de modo que o Fundo deverá acrescer a esses pagamentos
valores adicionais suficientes para que os Coordenadores recebam tais pagamentos líquidos de quaisquer Tributos. Para os
fins dispostos acima, sem prejuízo de quaisquer outros Tributos que incidam ou venham a incidir sobre os referidos
pagamentos, considerar-se-ão os seguintes Tributos: a Contribuição ao Programa de Integração Social e Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PIS, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e o Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza - ISS.
O Contrato de Distribuição está disponível para consulta e obtenção de cópias junto aos Coordenadores, nos endereços
indicados na Seção “Termos e Condições da Oferta - Outras Informações” na página 104 deste Prospecto.

Instituições Participantes da Oferta
O processo de distribuição das Novas Cotas do Fundo sob coordenação dos Coordenadores, conta, ainda, com a participação
dos Participantes Especiais e da Instituição Consorciada, vinculados à Oferta por meio da celebração do Termo de Adesão ao
Contrato de Distribuição.
A participação dos Participantes Especiais e da Instituição Consorciada não prejudicará as obrigações assumidas pelos
Coordenadores perante o Fundo nos termos do Contrato de Distribuição, sendo que, os Participantes Especiais e a Instituição
Consorciada estão sujeitos às mesmas obrigações e responsabilidades dos Coordenadores previstas no Contrato de
Distribuição, inclusive no que se refere às disposições regulamentares e legislação em vigor.
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por qualquer dos Participantes Especiais e da
Instituição Consorciada, de qualquer das obrigações previstas no Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição ou em qualquer
contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável
à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas previstas na Instrução CVM 400 e na Instrução CVM 472 e, especificamente, na
hipótese de manifestação indevida na mídia durante o período de silêncio, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM
400, tal Participante Especial ou tal Instituição Consorciada deixará de integrar o grupo de instituições responsáveis pela
colocação das Novas Cotas no âmbito da Oferta, a critério exclusivo dos Coordenadores, devendo cancelar todas as ordens de
investimento e/ou Pedidos de Reserva que tenha recebido e informar imediatamente os Investidores que com ela tenham
realizado ordens de investimento ou Pedidos de Reserva sobre o referido cancelamento. Adicionalmente, o Participante
Especial ou Instituição Consorciada em questão será, a critério exclusivo do Coordenador Líder e sem prejuízo das demais
medidas julgadas cabíveis pelo Coordenador Líder, descredenciado do consórcio de distribuição e, por um período de 6 (seis)
meses contados da data do descredenciamento, poderá não ser admitida nos consórcios de distribuição sob a coordenação
do Coordenador Líder. Caso o Investidor já tenha efetuado o pagamento da ordem, os valores depositados serão devolvidos,
sem juros ou correção monetária, acrescidos dos rendimentos relacionados aos Investimentos Temporários, calculados pro
rata temporis, a partir da Data de Liquidação, com dedução dos valores relativos aos tributos incidentes, se existentes, e aos
encargos incidentes, se existentes, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da
respectiva ordem, na conta corrente de sua titularidade por ele indicada no Boletim de Subscrição.
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Os Participantes Especiais e a Instituição Consorciada serão remunerados com base na “Comissão de Distribuição” descrita
acima.
Abaixo, segue breve histórico das atividades desenvolvidas pelos Coordenadores:
Coordenador Líder
O Itaú BBA é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN, constituída sob a forma de sociedade por ações,
com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n º 3500, 1º, 2º e 3º (parte), 4º e 5º
andares, Itaim Bibi.
O Itaú BBA é um banco de atacado brasileiro com ativos na ordem de R$ 807 bilhões e uma carteira de crédito no Brasil de R$
222 bilhões, em março de 2020. O banco faz parte do conglomerado Itaú Unibanco, sendo controlado diretamente pelo Itaú
Unibanco Holding S.A. O Itaú BBA é responsável por prover serviços financeiros para grandes empresas. O Itaú BBA possui
sucursais no Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Montevidéu, Buenos Aires, Santiago,
Bogotá, Lisboa, além de escritórios de representação em Lima, Nova Iorque, Miami, Frankfurt, Paris, Madri, Londres, Lisboa,
Bahamas, Cayman e Suíça.
A área de Investment Banking oferece assessoria a clientes corporativos e investidores na estruturação de produtos de banco
de investimento, incluindo renda fixa, renda variável, além de fusões e aquisições.
De acordo com o Ranking ANBIMA de Renda Fixa e Híbridos, o Itaú BBA tem apresentado posição de destaque no mercado
doméstico, tendo ocupado o primeiro lugar nos anos de 2004 a 2014, a segunda colocação em 2015 e em 2016 e o primeiro
lugar em 2017, 2018 e 2019, com participação de mercado entre 19% e 55%. Até março de 2020, encontrava-se em 2º lugar.
Adicionalmente, o Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento do Brasil por instituições
como Global Finance, Latin Finance e Euromoney. Em 2018, o Itaú BBA foi escolhido como o melhor banco de investimento do
Brasil pela Latin Finance. Em 2017, o Itaú BBA foi escolhido como o melhor banco de investimento, de equity e de M&A da
LATAM pela Global Finance. Em 2016, o Itaú BBA foi escolhido como o melhor banco de investimento no Brasil pela Global
Finance. Em 2014, o Itaú BBA foi escolhido como o Banco mais inovador da América Latina pela The Banker. Em 2014, o Itaú
BBA foi também eleito o melhor banco de investimento do Brasil e da América Latina pela Global Finance, e melhor banco de
investimento do Brasil pela Latin Finance. Em 2013, o Itaú BBA foi escolhido como melhor banco de investimento da América
Latina pela Global Finance.
No ranking da ANBIMA de renda variável, o Itaú BBA figurou em primeiro lugar até dezembro de 2017. Em 2018, o Itaú BBA
atuou como coordenador e bookrunner de 4 ofertas públicas de ação, obtendo a 1ª posição no ranking da ANBIMA. Em 2019
o Itaú BBA atuou como coordenador e bookrunner de 31 ofertas públicas de ação, totalizando R$ 18,7 bilhões. Até março de
2020, o Itaú BBA atuou como coordenador e bookrunner de 7 ofertas públicas de ação, estando em 2º lugar no ranking da
ANBIMA.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes diversos produtos no mercado
doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures, comercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de
investimento em direitos creditórios (FIDC), certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e do agronegócio (CRA). O Itaú BBA
participou e distribuiu de operações de debêntures, notas promissórias e securitização que totalizaram mais de R$24,9 bilhões
em 2017 e R$28,9 bilhões em 2018. De acordo com o ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi classificado em primeiro lugar no
ranking de distribuição de operações em renda fixa e securitização em 2018 e sua participação de mercado soma perto de
29% do volume distribuído em 2018. Em 2019, o Itaú BBA participou e distribuiu operações de debêntures, notas promissórias
e securitização que totalizaram aproximadamente R$39,1 bilhões e sua participação de mercado somou pouco mais que 27%
do volume distribuído, constando em 1º lugar com base no último ranking ANBIMA publicado em dezembro. Até março de
2019, o Itaú BBA participou e distribuiu operações de debêntures, notas promissórias e securitização que totalizaram
aproximadamente R$ 1,9 bilhões e sua participação de mercado soma perto de 13,7% do volume distribuído.
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Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes estruturas e soluções para assessoria,
coordenação, execução e negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. A área detém
acesso a investidores para assessorar clientes na viabilização de movimentos societários.
Bradesco BBI
Banco de Investimento do Banco Bradesco S.A., o Bradesco BBI, é responsável por: (i) originação e execução de operações de
financiamento de projetos; (ii) originação e execução de operações de fusões e aquisições; (iii) originação, estruturação,
sindicalização e distribuição de operações de valores mobiliários de renda fixa no Brasil e exterior; e (iv) originação,
estruturação, sindicalização e distribuição de operações de valores mobiliários de renda variável no Brasil e exterior.
O Bradesco BBI conquistou em 2018 os prêmios “Best Investment Bank in Brazil” pela Euromoney, “The Best M&A Bank From
America Latina” e “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global Finance e “Most Innovative Investment Bank from Latin
America” pela The Banker. Já em 2019, o Bradescco BBI conquistou em 2019 o prêmio “The Best Investment Bank in Brazil”
pela Global Finance e “The Most Innovative Bank in Latam” pela The Banker.
Em 2019, o Bradesco BBI assessorou seus clientes no total de 191 (cento e noventa e uma) operações em todos os segmentos
de Investment Banking em um montante total de aproximadamente R$236,571 bilhões.
Presença constante em operações de renda variável, com presença na maioria dos IPOs ( Initial Public Offerings) e Follow-ons
que foram a mercado nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no exterior.
O Bradesco BBI apresentou em 2019 presença significativa no mercado de capitais brasileiro, tendo participado como joint
bookrunner no Follow-on do IRB Brasil RE, no montante de R$2.516 milhões, coordenador líder do IPO da Centauro, no
montante de R$705 milhões, joint bookrunner no Follow-on do Banco BTG Pactual, no montante de R$2.539 milhões, joint
bookrunner no Follow-on de CPFL Energia, no montante de R$3.212 milhões, joint bookrunner no Follow-on da intermédica,
no montante de R$2.370 milhões, joint bookrunner no Follow-on da Light, no montante de R$2.500 milhões, joint bookrunner
no Follow-on do IRB Brasil RE, no montante de R$7.390 milhões, joint bookrunner no Follow-on da Movida, no montante de
R$832 milhões, joint bookrunner no Follow-on do Banco Inter, no montante de R$1.248 milhões, joint bookrunner no Followon da Trisul, no montante de R$405 milhões, coordenador líder do Follow-on da Helbor, no montante de R$560 milhões, joint
bookrunner do Follow-on da Log CP, no montante de R$638 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Arco Educação, no
montante de US$332 milhões, joint bookrunner do IPO da C&A, no montante de R$1.831 milhões, joint bookrunner do Re-IPO
da CCP, no montante de R$870 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Lopes, no montante de R$147 milhões, joint
bookrunner do Follow-on da Magazine Luiza, no montante de R$4.730 milhões, joint bookrunner do Follow-on da JHSF, no
montante de R$513 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Marisa, no montante de R$570 milhões, joint bookrunner do
Follow-on da Aliansce Sonae, no montante de R$1.191 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Intermédica, no montante
de R$5.002 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Unidas, no montante de R$1.829 milhões, joint bookrunner do Followon da Marfrig, no montante de R$2.997 milhões e joint bookrunner do Follow-on da Restoque, no montante de R$259 milhões.
Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI concluiu 2019 com grande destaque em renda fixa. Participou de 118
(cento e dezoito) operações no mercado doméstico, em ofertas que totalizaram mais de R$101,540 bilhões originados.
No ano de 2019, o Bradesco BBI assessorou 28 (vinte e oito) transações de M&A envolvendo um volume total de
aproximadamente R$40 bilhões, tendo como destaque: (i) assessoria ao Casino na compra da participação detida pelo Êxito
na Segisor por R$5,4 bilhões; (ii) assessoria à Odebrecht TransPort na venda da rodovia Rota das Bandeiras para o Farallon e o
Mubadala por R$4,0 bilhões; (iii) assessoria ao Banco Bradesco na aquisição do BAC Florida Bank por R$2,0 bilhões; (iv)
assessoria à Kroton na realização de oferta pública de ações no contexto da aquisição da Somos Educação por R$1,7 bilhões;
(v) assessoria à EDP Renováveis na venda da Babilônia Holding para a Actis por R$1,2 bilhões; e (vi) assessoria ao Grupo CB na
venda de portfólio de galpões logísticos para a HSI por valor confidencial.
O Banco Bradesco S.A. está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas localidades no exterior. Clientes e
usuários têm à disposição 80.222 pontos de atendimento, destacando-se 4.478 agências.
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Demonstrativo dos Custos da Oferta
As despesas abaixo indicadas serão de responsabilidade do Fundo, que reembolsará eventuais despesas da Oferta indiretamente
arcadas pelo Gestor:
A tabela abaixo demonstra os custos estimados, total e unitário, da Oferta, calculados com base no Montante da Oferta
correspondente a R$ 490.000.000,00 (quatrocentos e noventa milhões de reais).
Comissões e Despesas

Custo Total da Oferta
(R$)

Custo Unitário por
Nova Cota (R$)

% em relação ao
Montante da Oferta

Custo de Distribuição:
Comissão de Estruturação(1)

4.067.515,22

0,83

0,83%

Comissão de Distribuição(1)

14.914.222,47

3,04

3,04%

Assessores Legais

425.000,00

0,09

0,09%

Taxa de Registro na CVM

317.314,36

0,06

0,06%

Taxa de Registro e de Distribuição na B3

205.837,16

0,04

0,04%

Taxa de Registro na Anbima

18.071,20

0,00

0,00%

Cartório e Despesas de Registro

25.000,00

0,01

0,01%

Outras Despesas

4.876,94

0,00

0,00%

19.977.837,35

4,08

4,08%

TOTAL
Preço de Emissão (R$)

Custo por Nova Cota (R$)

% em relação ao valor unitário da Nova Cota

100,00

R$ 4,08

4,08%

(1)

Valores estimados, já considerando o acréscimo de tributos incidentes sobre a comissão auferida pelas Instituições
Participantes da Oferta.
O montante devido aos Participantes Especiais e à Instituição Consorciada pelo serviço de distribuição das Novas Cotas será
descontado do valor total da comissão de distribuição devida pelo Fundo aos Coordenadores, incidente sobre o volume
financeiro das Novas Cotas efetivamente adquiridas pelos Investidores vinculados aos respectivos Participantes Especiais e à
Instituição Consorciada.
Caso não seja atingido o Montante da Oferta e a Oferta seja cancelada, tais custos serão arcados pelo Fundo.
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Cronograma Indicativo da Oferta

Segue abaixo cronograma indicativo dos principais eventos da Oferta:
Ordem dos
Eventos
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Data Prevista

Eventos
Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
Protocolo de atendimento de exigências na CVM
Divulgação do Aviso ao Mercado
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início das Apresentações para Potenciais Investidores
Início do Período de Reserva para Investidores Não Institucionais
Protocolo de atendimento de vícios sanáveis (oportunidade para
suprir vícios sanáveis) na CVM
Divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta
Divulgação do Aviso ao Mercado com a Modificação da Oferta
Disponibilização do Prospecto Preliminar com a Modificação da
Oferta
Início do Período de Desistência
Encerramento do Período de Desistência
Obtenção do registro da Oferta na CVM
Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não
Institucionais
Recebimento das ordens de investimento dos Investidores
Institucionais
Procedimento de Alocação de Ordens
Data de Liquidação das Novas Cotas
Divulgação do Anúncio de Encerramento

(1)

14/08/2020
29/10/2020

03/11/2020
06/11/2020
19/11/2020
19/11/2020

20/11/2020
26/11/2020
04/12/2020

07/12/2020

08/12/2020
14/12/2020
15/12/2020

Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma
previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer
modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta.
(1)

Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, o cronograma acima será alterado. Quaisquer
comunicados ao mercado relativos a eventos relacionados à Oferta serão divulgados nos mesmos meios utilizados para
divulgação do Anúncio de Início, conforme abaixo indicados. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta,
manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da
Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Cotas,
veja a Seção “Alteração das circunstâncias, revogação ou modificação, suspensão e cancelamento da Oferta”, na página 95 deste
Prospecto.
Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão publicados e divulgados nos mesmos
meios utilizados para publicação e divulgação do Anúncio de Início, conforme abaixo indicados.
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Outras informações

Estudo de Viabilidade
O Estudo de Viabilidade do Fundo foi elaborado em 29 de outubro de 2020 pela Colliers International do Brasil e encontra-se
anexo ao presente Prospecto como Anexo VII.
Antes de subscrever as Novas Cotas do Fundo, os potenciais Investidores devem avaliar cuidadosamente os riscos e incertezas
descritos neste Prospecto, em especial os fatores de risco (i) “Risco de não confiabilidade do Estudo de Viabilidade”, na página
129 deste Prospecto, em razão da possível não confiabilidade esperada em decorrência da combinação das premissas e
metodologias utilizadas na elaboração do Estudo de Viabilidade; e (ii) “Riscos decorrente da não obrigatoriedade de revisões
e/ou atualizações de projeções”, em razão da não obrigatoriedade de revisão e/ou atualização do Estudo de Viabilidade, na
página 129 deste Prospecto.

Declarações do Administrador e do Coordenador Líder
As declarações do Administrador e do Coordenador Líder, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, encontram-se anexas
ao presenta Prospecto como os Anexos V e VI.
Assunções, previsões e eventuais expectativas futuras constantes deste Prospecto estão sujeitas a incertezas de natureza
econômica, política e competitiva e não devem ser interpretadas como promessa ou garantia de resultados futuros ou
desempenho do Fundo. Os potenciais Investidores deverão conduzir suas próprias investigações acerca de eventuais
tendências ou previsões discutidas ou inseridas neste Prospecto, bem como acerca das metodologias e assunções em que se
baseiam as discussões dessas tendências e previsões.

Publicidade e Divulgação de Informações da Oferta
Os materiais publicitários ou documentos de suporte às apresentações para potenciais Investidores eventualmente utilizados
foram encaminhados à CVM em até 1 (um) Dia Útil após a sua utilização, nos termos da Deliberação CVM 818.
Todos os anúncios, atos e/ou fatos relevantes relativos à Oferta serão divulgados nas páginas da rede mundial de
computadores do Administrador, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e/ou da B3, conforme indicado no artigo
54-A da Instrução CVM 400.
Para mais esclarecimentos a respeito da Oferta e do Fundo, bem como para obtenção de cópias do Regulamento, deste
Prospecto, do Contrato de Distribuição e do Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição, os interessados deverão dirigir-se
à sede do Administrador, dos Coordenadores, nos endereços e websites indicados abaixo:

Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Rua Iguatemi, nº 151, 19º Andar, parte
CEP 01451-011, São Paulo - SP
Website: www.brltrust.com.br
Para acessar este Prospecto, neste website, acessar “Produtos”, em seguida “Administração de Fundos”, selecionar “FII”,
localizar o Fundo “HSI Logística FII” e clicar em “Prospecto Definitivo”.
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Coordenador Líder
BANCO ITAÚ BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi
CEP 04538-132, São Paulo – SP
Website: www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas
Para acessar este Prospecto, neste website clicar em “FII Fundo de Investimento Imobiliário” em “Empresa/Produto”, selecionar
“2020” em seguida, clicar em “Outubro” e então localizar o “Prospecto Definitivo”.

Bradesco BBI
BANCO BRADESCO BBI S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, Vila Nova Conceição
CEP 04543-011, São Paulo – SP
Website: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx
Para acessar este Prospecto, neste website clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “Fundos” em “Escolha o tipo de
oferta e encontre na lista abaixo”, localizar “HSI Logística Fundo de Investimento Imobiliário”, e, então, localizar o “Prospecto
Definitivo”.

CVM
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar
CEP 20050-901, Rio de Janeiro - RJ
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares
CEP 01333-010, São Paulo – SP
Website: www.cvm.gov.br
Para acessar este Prospecto, neste website acessar “Informações de Regulados – Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de
Distribuição”, em seguida em “Ofertas Registradas / Dispensadas”, selecionar “2020 - Entrar”, acessar “Quotas de Fundo
Imobiliário”, clicar em “HSI Logística Fundo de Investimento Imobiliário”, e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”.

B3
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
Praça Antônio Prado, nº 48
CEP 18970-020, São Paulo - SP
Website: www.b3.com.br
Para acessar este Prospecto, neste website clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Soluções para Emissores”, depois clicar
em “Ofertas Públicas de renda variável”, depois clicar em “Ofertas em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e depois
selecionar “HSI Logística Fundo de Investimento Imobiliário” e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”.
O Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento e quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais
eventos relacionados à Oferta, quando de sua divulgação, serão disponibilizados nas páginas na rede mundial de
computadores do Administrador, das Instituições Participantes da Oferta, da B3 e da CVM, nos seguintes websites:
(i)
Administrador: www.brltrust.com.br (neste website, acessar “Produtos”, em seguida “Administração de Fundos”,
selecionar “FII”, localizar o Fundo “HSI Logística FII” e então localizar o documento procurado);
(ii)
Coordenador Líder: www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas (neste website clicar em “FII
Fundo de Investimento Imobiliário” em “Empresa/Produto”, selecionar “2020” em seguida, clicar em “Outubro” e, então
localizar o documento procurado);
(iii)
Bradesco BBI: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx (neste website clicar em “Ofertas Públicas”,
em seguida clicar em “Fundos” em “Escolha o tipo de oferta e encontre na lista abaixo”, localizar “HSI Logística Fundo de
Investimento Imobiliário”, e, então localizar o documento procurado);
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(iv)
CVM: http://www.cvm.gov.br (neste website acessar “Informações de Regulados – Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas
de Distribuição”, em seguida em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, selecionar “2020 - Entrar”, acessar “Quotas de Fundo
Imobiliário”, clicar em “HSI Logística Fundo de Investimento Imobiliário”, e, então, localizar o documento procurado); e
(v)
B3: http://www.b3.com.br (neste website clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Soluções para Emissores”,
depois clicar em “Ofertas Públicas de renda variável”, depois clicar em “Ofertas em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e
depois selecionar “HSI Logística Fundo de Investimento Imobiliário” e, então, localizar o documento procurado)
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6.

FATORES DE RISCO
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6.

FATORES DE RISCO

Antes de tomar uma decisão de investimento no Fundo, os potenciais Investidores devem, considerando sua própria situação
financeira, seus objetivos de investimento e seu perfil de risco, avaliar cuidadosamente todas as informações disponíveis neste
Prospecto e no Regulamento, inclusive, mas não se limitando, àquelas relativas à Política de Investimento, à composição da
carteira e aos fatores de risco descritos nesta seção, aos quais o Fundo e os Investidores estão sujeitos.
Tendo em vista a natureza dos investimentos a serem realizados pelo Fundo, os Investidores devem estar cientes dos riscos a
que estarão sujeitos os investimentos e aplicações do Fundo, conforme descritos abaixo, não havendo garantias, portanto, de
que o capital efetivamente integralizado será remunerado conforme expectativa dos Cotistas.
Os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado, risco de crédito, risco sistêmico,
condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação e não há garantia de completa eliminação da
possibilidade de perdas para o Fundo e para os Cotistas.
A seguir encontram-se descritos os principais riscos inerentes ao Fundo, os quais não são os únicos aos quais estão sujeitos
os investimentos no Fundo e no Brasil em geral. Os negócios, situação financeira ou resultados do Fundo podem ser adversa
e materialmente afetados por quaisquer desses riscos, sem prejuízo de riscos adicionais que não sejam atualmente de
conhecimento do Administrador ou que sejam julgados de pequena relevância neste momento.
RISCOS DE MERCADO OU RELACIONADOS A FATORES MACROECONÔMICOS EM GERAL.
Riscos de Mercado.
Riscos Macroeconômicos.
O mercado de capitais no Brasil é influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros
países, incluindo países de economia emergente. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode
causar um efeito adverso sobre o preço de ativos e valores mobiliários emitidos no país, reduzindo o interesse dos investidores
nesses ativos, entre os quais se incluem as Cotas. No passado, o surgimento de condições econômicas adversas em outros
países do mercado emergente resultou, em geral, na saída de investimentos e, consequentemente, na redução de recursos
externos investidos no Brasil. Crises financeiras recentes resultaram em um cenário recessivo em escala global, com diversos
reflexos que, direta ou indiretamente, afetaram de forma negativa o mercado financeiro e o mercado de capitais brasileiros e
a economia do Brasil, tais como: flutuações no mercado financeiro e de capitais, com oscilações nos preços de ativos (inclusive
de imóveis), indisponibilidade de crédito, redução de gastos, desaceleração da economia, instabilidade cambial e pressão
inflacionária. Qualquer novo acontecimento de natureza similar aos acima mencionados, no exterior ou no Brasil, poderá
prejudicar de forma negativa as atividades do Fundo, o patrimônio do Fundo, a rentabilidade dos Cotistas e o valor de
negociação das Cotas. Variáveis exógenas tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou 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 mudanças legislativas relevantes, poderão afetar negativamente os preços dos ativos integrantes
da carteira do Fundo e o valor das Cotas, bem como resultar em perdas, pelos respectivos Cotistas, do valor de principal de
suas aplicações.
Riscos institucionais.
O Governo Federal pode intervir na economia do país e realizar modificações em suas políticas e normas, causando impactos
sobre os mais diversos setores e segmentos da economia do país. As atividades do Fundo, sua situação financeira e resultados
poderão ser prejudicados por modificações nas políticas ou normas que envolvam, por exemplo, as taxas de juros, controles
cambiais e restrições a remessas para o exterior, flutuações cambiais, inflação, liquidez dos mercados financeiro e de capitais
domésticos, política fiscal, instabilidade social e política, alterações regulatórias e outros acontecimentos políticos, sociais e
econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem. Em um cenário de aumento da taxa de juros, por exemplo, os
preços dos imóveis de propriedade do Fundo podem ser negativamente impactados em função da correlação existente entre
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a taxa de juros básica da economia e a taxa de desconto utilizada na avaliação dos imóveis de propriedade do Fundo. Nesse
cenário, efeitos adversos relacionados aos fatores mencionados podem impactar negativamente o patrimônio do Fundo, a
rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.
Adicionalmente, a instabilidade política, corroborada por investigações das autoridades como Receita Federal do Brasil,
Procuradoria Geral da República e Polícia Federal em curso, pode afetar adversamente os negócios realizados nos imóveis e
seus respectivos resultados. O ambiente político brasileiro tem influenciado historicamente, e continua influenciando, o
desempenho da economia do País. A crise política afetou e poderá continuar afetando a confiança dos investidores e da
população em geral e já resultou na desaceleração da economia e no aumento da volatilidade dos títulos emitidos por
empresas brasileiras.
O atual Presidente da República propõe um plano econômico controverso entre especialistas. A eventual incapacidade do
atual governo em reverter a crise política e econômica do país, e de aprovar as reformas sociais e econômicas propostas, pode
produzir efeitos sobre a economia brasileira e poderá ter um efeito adverso sobre os resultados operacionais e a condição
financeira dos imóveis.
As investigações da “Operação Lava Jato” e da “Operação Zelotes” atualmente em curso podem afetar negativamente o
crescimento da economia brasileira e podem ter um efeito negativo nos negócios realizados nos imóveis. Os mercados
brasileiros vêm registando uma maior volatilidade devido às incertezas decorrentes de tais investigações conduzidas pela
Polícia Federal, pela Procuradoria Geral da República e outras autoridades. A “Operação Lava Jato” investiga o pagamento de
propinas a altos funcionários de grandes empresas estatais em troca de contratos concedidos pelo governo e por empresas
estatais nos setores de infraestrutura, petróleo, gás e energia, dentre outros. Os lucros dessas propinas supostamente
financiaram as campanhas políticas de partidos políticos, bem como serviram para enriquecer pessoalmente os beneficiários
do esquema. Como resultado da “Operação Lava Jato” em curso, uma série de políticos e executivos de diferentes companhias
privadas e estatais no Brasil estão sendo investigados e, em determinados casos, foram desligados de suas funções e/ou foram
presos. Por sua vez, a “Operação Zelotes” investiga pagamentos indevidos, que teriam sido realizados por companhias
brasileiras, a oficiais do CARF. Tais pagamentos tinham como objetivo induzir os oficiais a reduzirem ou eximirem multas
relativas ao descumprimento de legislação tributária aplicadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, que estariam sob
análise do CARF. Tais investigações já tiveram um impacto negativo sobre a imagem e reputação das empresas envolvidas, e
sobre a percepção geral da economia brasileira. Não podemos prever se as investigações irão refletir em uma maior
instabilidade política e econômica ou se novas acusações contra funcionários do governo e de empresas estatais ou privadas
vão surgir no futuro no âmbito destas investigações ou de outras. Além disso, não podemos prever o resultado de tais
alegações, nem o seu efeito sobre a economia brasileira. O desenvolvimento desses casos pode afetar negativamente a
economia brasileira e, consequentemente, o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.
Risco de crédito.
Enquanto vigorarem contratos de locação ou arrendamento dos imóveis que compõem direta ou indiretamente a carteira do
Fundo, este estará exposto aos riscos de crédito dos locatários. Encerrado cada contrato de locação ou arrendamento, a
performance dos investimentos do Fundo estará sujeita aos riscos inerentes à demanda por locação dos referidos imóveis. O
Administrador não é responsável pela solvência dos locatários e arrendatários dos imóveis, bem como por eventuais variações
na performance do Fundo decorrentes dos riscos de crédito acima apontados. Adicionalmente, os títulos e valores mobiliários
investidos pelo Fundo estão sujeitos ao risco de crédito de seus emissores e contrapartes, isto é, existe possibilidade de atraso
e não recebimento dos juros e do principal desses ativos e modalidades operacionais. Caso ocorram esses eventos, o Fundo
poderá (i) ter reduzida a sua rentabilidade (ii) sofrer perdas financeiras até o limite das operações contratadas e não liquidadas
e (iii) ter de provisionar valorização ou desvalorização de ativos, o que poderá afetar o preço de negociação de suas Cotas.
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Riscos de crédito dos Ativos Financeiros.
Os Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo podem estar sujeitos à capacidade de seus emissores em honrar os
compromissos de pagamento de juros e principal referentes a tais ativos. Alterações nas condições financeiras dos emissores
dos Ativos Financeiros 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 nos
preços e na liquidez dos ativos. O Fundo poderá incorrer em risco de crédito na liquidação das operações. Na hipótese de falta
de capacidade ou falta de disposição de pagamento de qualquer dos emissores de Ativos Financeiros ou das contrapartes nas
operações integrantes da carteira do Fundo, o Fundo poderá sofrer perdas, podendo inclusive incorrer em custos para
conseguir recuperar os seus créditos.
Riscos relacionados à liquidez dos ativos da carteira e das Cotas.
Os ativos componentes da carteira do Fundo poderão ter liquidez baixa em comparação a outras modalidades de investimento.
Nestas condições, o Administrador poderá enfrentar dificuldade de liquidar ou negociar tais ativos pelo preço e no momento
desejados e, consequentemente, o Fundo poderá enfrentar problemas de liquidez. Além disso, fundos de investimento
imobiliários são condomínios fechados, o que pressupõe que os seus cotistas somente poderão resgatar suas cotas ao seu
final, no momento de sua liquidação, uma vez que o Fundo tem prazo indeterminado. Desse modo, o Cotista somente poderá
negociar as suas Cotas no âmbito dos mercados de bolsa ou balcão, nos quais as Cotas estejam admitidas à negociação, o que
pode resultar na dificuldade para os Cotistas interessados em desfazer de suas posições alienar as suas Cotas mesmo em
negociações ocorridas no mercado secundário. Assim sendo, espera-se que o Cotista que adquirir as Cotas do Fundo esteja
consciente de que o investimento no Fundo possui características específicas quanto à liquidez das Cotas, consistindo,
portanto, em investimento de longo prazo. Pode haver, inclusive, oscilação valor da Cota no curto prazo, que pode acarretar
perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo
do Fundo, de forma que as eventuais perdas patrimoniais do Fundo, não estão limitadas ao valor do capital subscrito, de forma
que os cotistas podem ser chamados a aportar recursos adicionais no Fundo.
Liquidez Reduzida das Cotas.

O mercado secundário existente no Brasil para negociação de cotas de fundos de investimento imobiliário apresenta baixa liquidez
e não há nenhuma garantia de que existirá no futuro um mercado para negociação das Cotas que permita aos Cotistas sua alienação,
caso estes decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, os Cotistas podem ter dificuldade em realizar a venda das suas Cotas no
mercado secundário, ou obter preços reduzidos na venda das Cotas, bem como em obter o registro para uma oferta secundária de
suas Cotas junto à CVM. Adicionalmente, durante o período entre a data de determinação do beneficiário da distribuição de
rendimentos pelo Fundo, da distribuição adicional de rendimentos ou da amortização de principal e a data do efetivo pagamento, o
valor obtido pelo Cotista em caso de negociação das Cotas no mercado secundário poderá ser afetado.
Riscos referentes aos impactos causados por surtos, epidemias, pandemias e/ou endemias de doenças.
O surto, epidemia, pandemia e/ou endemia de doenças no geral, inclusive aquelas passíveis de transmissão por humanos, no Brasil
ou nas demais partes do mundo, pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais interno e/ou global, conforme o caso,
e resultar em pressão negativa sobre a economia brasileira. Adicionalmente, o surto, epidemia, pandemia e/ou endemia de tais
doenças no Brasil poderá afetar diretamente o mercado imobiliário, o mercado de fundo de investimento, o Fundo e o resultado de
suas operações, incluindo em relação aos Ativos e aos Ativos Financeiros. Surtos, epidemias, pandemias ou endemias ou potenciais
surtos, epidemias, pandemias ou endemias de doenças, como o Coronavírus (Covid-19), o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa,
a gripe suína, a Síndrome Respiratória no Oriente Médio ou MERS e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, pode ter um
impacto adverso nas operações do mercado imobiliário, incluindo em relação aos Ativos e aos Ativos Financeiros. Qualquer surto,
epidemia, pandemia e/ou endemia de uma doença que afete o comportamento das pessoas pode ter um impacto adverso relevante
no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na economia brasileira e no mercado imobiliário. Surtos, epidemias,
pandemias e/ou endemias de doenças também podem resultar em políticas de quarentena da população ou em medidas mais
rígidas de lockdown da população, o que pode vir a prejudicar as operações, receitas e desempenho do Fundo e dos Imóveis Alvo
que vierem a compor seu portfólio, bem como afetar a valorização das Cotas e seus rendimentos.
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Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países de economia emergente e nos Estados
Unidos, podem prejudicar o preço de mercado dos valores mobiliários brasileiros, inclusive o preço de mercado das
Cotas.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de fundos de investimento imobiliário é influenciado, em diferentes
graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países da América Latina, Ásia, Estados Unidos,
Europa e outros. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o
valor de mercado dos valores mobiliários emitidos no Brasil. Crises no Brasil e nesses países podem reduzir o interesse dos
investidores nos valores mobiliários emitidos no Brasil, inclusive com relação às Cotas. No passado, o desenvolvimento de
condições econômicas adversas em outros países considerados como mercados emergentes resultou, em geral, na saída de
investimentos e, consequentemente, na redução de recursos externos investidos no Brasil. Qualquer dos acontecimentos acima
mencionados poderá afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.
Risco de os valores dos imóveis da carteira do Fundo não estarem apreçados a valor de mercado.
Os imóveis são avaliados pelo custo de aquisição. Além disso, o Administrador e o Gestor podem ajustar a avaliação dos
imóveis componentes da carteira do Fundo sempre que houver indicação de perdas prováveis em seu valor. Neste sentido,
independentemente da divulgação do valor de mercado dos imóveis constantes no relatório do Administrador e nas notas
explicativas das demonstrações financeiras do Fundo, não necessariamente o valor dos imóveis integrantes da carteira do
Fundo estarão condizentes com o seu valor de mercado.
Riscos tributários.
As regras tributárias aplicáveis aos fundos de investimentos imobiliários podem vir a ser modificadas no contexto de uma
eventual reforma tributária, bem como em virtude de novo entendimento acerca da legislação vigente, sujeitando o Fundo ou
seus Cotistas a novos recolhimentos de tributos não previstos inicialmente. Adicionalmente, existe a possibilidade de que a
RFB tenha interpretação diferente do Administrador quanto ao não enquadramento do Fundo como pessoa jurídica para fins
de tributação ou quanto à incidência de tributos em determinadas operações realizadas pelo Fundo. Nessas hipóteses, o Fundo
passaria a sofrer a incidência de Imposto de Renda, Contribuições para os Programas de Integração Social e Financiamento da
Seguridade Social, Contribuição Social sobre o Lucro nas mesmas condições das demais pessoas jurídicas, com possíveis
reflexos na redução do rendimento a ser pago aos Cotistas ou teria que passar a recolher os tributos aplicáveis sobre
determinadas operações que anteriormente entendia serem isentas, podendo inclusive ser obrigado a recolher, com multa e
juros, os tributos incidentes em operações já concluídas. Ambos os casos podem impactar adversamente o rendimento a ser
pago aos Cotistas ou mesmo o valor das Cotas. A Lei nº 9.779/99 estabelece que os fundos de investimento imobiliário sejam
isentos de tributação sobre a sua receita operacional, desde que (i) distribuam, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento)
dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de
junho e 31 de dezembro de cada ano; e (ii) apliquem recursos em empreendimentos imobiliários que não tenham como
construtor, incorporador ou sócio, Cotista que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, percentual
superior a 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas. Ainda de acordo com a Lei nº 9.779/99, como regra os dividendos
distribuídos aos Cotistas, quando distribuídos, e os ganhos de capital auferidos são tributados na fonte à alíquota de 20%
(vinte por cento). Não obstante, de acordo com o artigo 3º, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 11.033/04, ficam isentos do IR
na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas, os rendimentos distribuídos pelo fundo cujas Cotas sejam
admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado. O referido benefício fiscal
(i) será concedido somente nos casos em que o fundo possua, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas e (ii) não será concedido ao
Cotista pessoa física titular de Cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das Cotas ou cujas Cotas lhe
derem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo fundo.
Assim, considerando que no âmbito do Fundo não há limite máximo de subscrição por investidor, não farão jus ao benefício
tributário acima mencionado (i) o Cotista pessoa física que seja titular de Cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais
da totalidade das Cotas ou cujas Cotas lhe deem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez por cento) do
total de rendimentos auferidos pelo Fundo, e/ou (ii) o Fundo, na hipótese de ter menos de 50 (cinquenta) Cotistas. Os
rendimentos das aplicações de renda fixa e variável realizadas pelo Fundo estarão sujeitas à incidência do IR retido na fonte,
observadas as mesmas normas aplicáveis às pessoas jurídicas submetidas a esta forma de tributação, nos termos da Lei nº
9.779/99, o que poderá afetar a rentabilidade esperada para as Cotas. Ainda, não há nenhuma garantia ou controle efetivo por
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parte do Administrador no sentido de evitar alterações no tratamento tributário conferido ao Fundo ou aos Cotistas, inclusive
quanto à manutenção de características exigidas pela legislação ou regulamentação para fins de isenções ou benefícios
tributários.
Risco de alteração da tributação do Fundo nos termos da Lei nº 8.668/93.
Conforme a Lei nº 9.779/99, sujeita-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas o fundo de investimento imobiliário da Lei nº
8.668/93 que aplicar recursos em empreendimentos imobiliários que tenham como incorporador, construtor ou sócio, cotista
que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele relacionadas, percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento)
das Cotas emitidas pelo fundo. Se, por algum motivo, o Fundo vier a se enquadrar nesta situação, a tributação aplicável aos
seus investimentos será aumentada, o que poderá resultar na redução dos ganhos de seus cotistas, sendo certo que caso tal
percentual seja majorado por mudança nas regras vigentes, eventual novo percentual será considerado automaticamente
aplicável com relação ao Fundo.
Risco de tributação em decorrência de aquisição de Cotas no mercado secundário.
O Administrador necessita de determinadas informações referentes ao preço de aquisição das Cotas, pelo Cotista, quando a
aquisição tenha se realizado no mercado secundário, sendo tais informações necessárias para apuração de ganho de capital
pelos Cotistas, fornecendo subsídio ao Administrador para o cálculo correto do valor a ser retido e recolhido a título de IR no
momento da distribuição de rendimentos, amortização extraordinária ou resgate das Cotas detidas pelo Cotista. Caso as
informações não sejam encaminhadas para o Administrador quando solicitadas, o valor de aquisição das Cotas será
considerado R$0,00 (zero), implicando em tributação sobre o valor de principal investido pelo Cotista no Fundo. Nesta hipótese,
por não ter entregado as informações solicitadas, o Cotista não poderá imputar quaisquer responsabilidades ao Administrador
e ao Gestor sob o argumento de retenção e recolhimento indevido de IR, não sendo devida pelo Administrador e/ou pelo
Gestor, qualquer multa ou penalidade, a qualquer título, em decorrência desse fato.
Riscos de alterações nas práticas contábeis.
As práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e para a elaboração das demonstrações financeiras dos fundos
de investimento imobiliário advêm das disposições previstas na Instrução CVM 516. Com a edição da Lei nº 11.638, de 28 de
dezembro de 2007, foi constituído o Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, o qual tem se dedicado a realizar revisões dos
pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas de modo a aperfeiçoá-los. Caso a CVM venha a determinar que novas
revisões dos pronunciamentos e interpretações emitidos pelo CPC passem a ser adotados para a contabilização das operações e para
a elaboração das demonstrações financeiras dos fundos de investimento imobiliário, a adoção de tais regras poderá ter um impacto
adverso nos resultados atualmente apresentados pelas demonstrações financeiras do Fundo.
Risco de alteração da legislação aplicável ao Fundo e/ou aos Cotistas / Risco regulatório.
A legislação aplicável ao Fundo, aos Cotistas e aos investimentos efetuados pelo Fundo, incluindo, sem limitação, leis
tributárias, leis cambiais e leis que regulamentem investimentos estrangeiros em cotas de fundos de investimento no Brasil,
está sujeita a alterações. Ainda, poderão ocorrer interferências de autoridades governamentais e órgãos reguladores nos
mercados, bem como moratórias e alterações das políticas monetárias e cambiais. Tais eventos poderão impactar de maneira
adversa o valor das Cotas, bem como as condições para distribuição de rendimentos, inclusive as regras de fechamento de
câmbio e de remessa de recursos do e para o exterior. Dentre as alterações na legislação aplicável, destacam-se:
(i) Risco de alterações na Lei nº 8.245/91: as receitas do Fundo decorrerão substancialmente de recebimentos de aluguéis, nos
termos de cada um dos contratos de locação. Dessa forma, caso a Lei nº 8.245/91 seja alterada de maneira favorável a locatários
(incluindo, por exemplo e sem limitação, com relação a alternativas para renovação de contratos de locação e definição de
valores de aluguel) o Fundo poderá ser afetado adversamente, com reflexo negativo na remuneração dos Cotistas do Fundo;
e
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(ii) Risco de alterações na legislação: além das receitas advindas da locação, as receitas do Fundo decorrerão igualmente de
recebimentos de contrapartidas pagas em virtude da exploração comercial dos Imóveis. Dessa forma, caso a legislação seja
alterada (incluindo, por exemplo e sem limitação, alterações no Código Civil e Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, conforme
alterada) de maneira favorável aos ocupantes o Fundo poderá ser afetado adversamente, com reflexo negativo na remuneração
dos Cotistas do Fundo.
Risco relacionado à extensa regulamentação a que está sujeito o setor imobiliário.
O setor imobiliário brasileiro está sujeito a uma extensa regulamentação expedida por diversas autoridades federais, estaduais
e municipais. Existe a possibilidade de as leis de zoneamento urbano serem alteradas após a aquisição de um imóvel pelo
Fundo, o que poderá acarretar empecilhos e/ou alterações nos imóveis, cujos custos deverão ser arcados pelo Fundo. Nessa
hipótese, os resultados do Fundo poderão ser impactados adversamente e, por conseguinte, a rentabilidade dos Cotistas.
Riscos relacionados a ações de despejo em decorrência da Covid-19.
Em 10 de junho de 2020, foi promulgada a Lei nº 14.010, a qual estabelece o regime jurídico emergencial e transitório das
relações jurídicas de direito privado no período da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde em decorrência
do novo coronavírus (Covid-19). O projeto da referida lei previa, em seu artigo 9º, a suspensão da possibilidade de concessão
de liminar em ação de despejo de imóveis urbanos (residencial e não residencial), prevista no artigo 59, §1º, incisos I, II, V, VII,
VIII e IX, da Lei nº 8.245/91. Apesar de tal dispositivo ter sido objeto de veto presidencial, a concessão de liminar para despejo
dependerá da análise judicial das peculiaridades de cada caso, sendo que, poderão ser indeferidas, inviabilizando a retomada
dos imóveis locados pelo Fundo. O Fundo pode não ser capaz de reaver os imóveis atualmente locados e em situação de
inadimplência, hipótese em que as suas receitas poderão ser adversamente afetadas.
Risco jurídico.
Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico deste Fundo considera um conjunto de rigores e obrigações
de parte a parte estipuladas através de contratos públicos ou privados tendo por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto,
em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a este
tipo de operação financeira, em situações atípicas ou conflitantes poderá haver perdas por parte dos investidores em razão do
dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual.
Risco de desempenho passado.
Ao analisar quaisquer informações fornecidas neste Prospecto e/ou em qualquer material de divulgação do Fundo que venha
a ser disponibilizado acerca de resultados passados do Fundo, de quaisquer mercados ou de quaisquer investimentos ou
transações em que o Gestor, o Administrador ou os Coordenadores tenham de qualquer forma participado, os potenciais
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 no futuro. Os investimentos estão sujeitos a
diversos riscos, incluindo, sem limitação, variação nas taxas de juros e índices de inflação e variação cambial.
RISCOS RELATIVOS AO FUNDO E À CARTEIRA DE ATIVOS
Risco decorrente de alterações do Regulamento.
O Regulamento poderá ser alterado sempre que tal alteração decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a
exigências da CVM, em consequência de normas legais ou regulamentares, por determinação da CVM ou por deliberação da
Assembleia Geral de Cotistas. Tais alterações poderão afetar o modo de operação do Fundo e acarretar perdas patrimoniais
aos Cotistas.
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Risco relativo às novas emissões e diluição.
No caso de realização de novas emissões de Cotas pelo Fundo, o exercício do direito de preferência pelos Cotistas, se houver,
depende da disponibilidade de recursos por parte do Cotista. Caso ocorra uma nova oferta de Cotas e o Cotista não tenha
disponibilidades para ou não exerça o direito de preferência, este poderá sofrer diluição de sua participação e, assim, ver sua
influência nas decisões do Fundo ser reduzida.
Risco decorrente da possibilidade da entrega de ativos do Fundo em caso de liquidação deste.
No caso de dissolução ou liquidação do Fundo, o seu patrimônio será partilhado entre os Cotistas, na proporção de suas Cotas,
após a alienação dos ativos e do pagamento de todas as dívidas, obrigações e despesas do Fundo. No caso de liquidação do
Fundo, não sendo possível a alienação acima referida, os próprios ativos serão entregues aos Cotistas na proporção da
participação de cada um deles. Os ativos integrantes da carteira do Fundo poderão ser afetados por sua baixa liquidez no
mercado, podendo seu valor aumentar ou diminuir, de acordo com as flutuações de preços, cotações de mercado e dos
critérios para precificação, podendo acarretar, assim, eventuais prejuízos aos Cotistas.
Riscos de prazo.
Considerando que a aquisição de Cotas é um investimento de longo prazo, pode haver alguma oscilação do valor da Cota,
havendo a possibilidade, inclusive, de acarretar perda, parcial ou total, do capital aplicado ou ausência de demanda na venda
das Cotas no mercado secundário.
Risco de descontinuidade.
Nas hipóteses de liquidação do Fundo, os Cotistas terão seu horizonte original de investimento reduzido e poderão não
conseguir reinvestir os recursos recebidos com a mesma remuneração proporcionada pelo Fundo, não sendo devida pelo
Fundo, pelo Administrador e/ou pelo Gestor nenhuma multa ou penalidade, a qualquer título, em decorrência desse fato.
Risco de concentração da carteira do Fundo.
O Fundo poderá investir em um único imóvel ou em imóveis de forma a concentrar o risco da carteira em poucos imóveis e/ou
poucos locatários. O Regulamento não estabelece critérios de concentração e/ou diversificação da carteira do Fundo, de modo
que os resultados do Fundo poderão depender integralmente dos resultados decorrentes de poucos imóveis e/ou poucos
locatários. Adicionalmente, caso o Fundo invista preponderantemente em valores mobiliários, deverão ser observados os
limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos nas regras gerais sobre fundos de
investimento, aplicando-se as regras de enquadramento e desenquadramento lá estabelecidas. O risco da aplicação no Fundo
terá íntima relação com a concentração da carteira, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o
Fundo sofrer perda patrimonial. Os riscos de concentração da carteira englobam, ainda, na hipótese de inadimplemento do
emissor do Ativo em questão, o risco de perda de parcela substancial ou até mesmo da totalidade do capital integralizado
pelos Cotistas.
Risco de desenquadramento passivo involuntário.
Na ocorrência de algum evento que enseje o desenquadramento passivo involuntário da carteira do Fundo, a CVM poderá
determinar ao Administrador, sem prejuízo das penalidades cabíveis, a convocação de Assembleia Geral de Cotistas para
decidir sobre uma das seguintes alternativas: (i) transferência da administração ou da gestão do Fundo, ou de ambas; (ii)
incorporação a outro Fundo, ou (iii) liquidação do Fundo. A ocorrência das hipóteses previstas nos itens “i” e “ii” acima poderá
afetar negativamente o valor das Cotas e a rentabilidade do Fundo. Por sua vez, na ocorrência do evento previsto no item “iii”
acima, não há como garantir que o preço de venda dos Ativos e dos Ativos Financeiros do Fundo será favorável aos Cotistas,
bem como não há como assegurar que os Cotistas conseguirão reinvestir os recursos em outro investimento que possua
rentabilidade igual ou superior àquela auferida pelo investimento nas Cotas do Fundo.
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Risco de disponibilidade de caixa.
Caso o Fundo não tenha recursos disponíveis para honrar suas obrigações, o Administrador poderá aprovar unilateralmente
ou convocar os Cotistas para que em Assembleia Geral de Cotistas deliberem pela aprovação da emissão de novas cotas com
o objetivo de realizar aportes adicionais de recursos ao Fundo. Os Cotistas que não aportarem recursos serão diluídos.
Risco relativo à concentração e pulverização.
Conforme dispõe o Regulamento, não há restrição quanto ao limite de Cotas que podem ser detidas por um único Cotista.
Assim, poderá ocorrer situação em que um único Cotista venha a deter parcela substancial das Cotas, passando tal Cotista a
deter uma posição expressivamente concentrada, fragilizando, assim, a posição dos eventuais Cotistas minoritários. Nesta
hipótese, há possibilidade de que deliberações sejam tomadas pelo único Cotista em função de seus interesses exclusivos em
detrimento do Fundo e/ou dos Cotistas minoritários. Caso o Fundo esteja muito pulverizado, determinadas matérias de
competência de Assembleia Geral que somente podem ser aprovadas por maioria qualificada dos Cotistas poderão ficar
impossibilitadas de aprovação pela ausência de quórum de instalação (quando aplicável) e de deliberação em tais assembleias,
nesse caso, o Fundo poderá ser prejudicado por não conseguir aprovar matérias de interesse dos Cotistas.
Risco relacionado à eventual alienação de cotas pelo Único Cotista.
Conforme fato relevante divulgado pelo Fundo em 12 de agosto de 2020, o Único Cotista manifestou interesse em alienar a
totalidade das Cotas de sua titularidade por meio de leilão no mercado secundário ao longo do ano de 2020, caso as condições
de mercado e fatores macroeconômicos em geral se mostrem favoráveis para a venda, a seu exclusivo critério. Caso o Único
Cotista opte por realizar a venda das Cotas de sua titularidade no mercado secundário, essa venda envolverá um número
substancial de Cotas de emissão do Fundo, podendo gerar volatilidade no valor de mercado das Cotas, e, por conseguinte,
impactar adversamente os investidores que tiverem adquirido as Novas Cotas.
Riscos relacionados à rentabilidade do investimento em valores mobiliários.
O investimento nas Cotas é uma aplicação em valores mobiliários de renda variável, o que pressupõe que a rentabilidade do
Cotista dependerá da valorização e dos rendimentos a serem pagos pelos ativos. No caso em questão, os rendimentos a serem
distribuídos aos Cotistas dependerão, principalmente, dos resultados obtidos pelo Fundo com receita advinda da exploração
dos ativos integrantes do patrimônio do Fundo ou da negociação dos Ativos, bem como do aumento do valor patrimonial das
Cotas, advindo da valorização dos Ativos, bem como dependerão dos custos incorridos pelo Fundo. Assim, existe a
possibilidade do Fundo ser obrigado a dedicar uma parte substancial de seu fluxo de caixa para pagar suas obrigações,
reduzindo o dinheiro disponível para distribuições aos Cotistas, o que poderá afetar adversamente o valor de mercado das
Cotas.
Risco operacional.
Os ativos objeto de investimento pelo Fundo serão administrados pelo Administrador e geridos pelo Gestor e, portanto, os
resultados do Fundo dependerão de uma administração/gestão adequada, a qual estará sujeita a eventuais riscos operacionais,
que caso venham a ocorrer, poderão afetar negativamente a rentabilidade dos Cotistas. Os resultados operacionais dependem
do percentual de ocupação e exploração onerosa das áreas disponíveis. Condições adversas regionais ou nacionais podem
reduzir os níveis de ocupação e restringir a capacidade do Fundo de explorar onerosamente, de maneira eficaz, áreas
disponíveis e de negociar valores e outras condições de exploração aceitáveis, o que pode reduzir a receita e afetar os
resultados operacionais de Imóveis Alvo ou Imóveis em Construção e, por consequência, o resultado do Fundo.
Risco de imagem.
A ocorrência de quaisquer fatos extraordinários que venham a afetar os Ativos pertencentes ao Fundo podem prejudicar a
potencialidade de negociação ou locação dos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção e o valor das Cotas do Fundo.
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Risco de não execução integral da estratégia de negócios do Fundo.
Não é possível garantir que os objetivos e estratégias do Fundo serão integralmente alcançados e realizados. Em consequência,
o Fundo poderá não ser capaz de adquirir novos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção com a regularidade, a abrangência
ou a preços e condições tão favoráveis quanto previstas em sua estratégia de negócios, mesmo depois da celebração de
compromissos de compra e venda. Não é possível garantir que os projetos e estratégias de expansão do portfólio do Fundo
serão integralmente realizados no futuro. Adicionalmente, a adequação de determinados Imóveis Alvo e/ou Imóveis em
Construção poderá requerer tempo e recursos financeiros excessivos. Caso o Fundo enfrente dificuldades no financiamento,
na aquisição e na adequação dos Imóveis Alvo e/ou dos Imóveis em Construção, o Fundo poderá não ser capaz de reduzir
custos ou de se beneficiar de outros ganhos esperados com esses Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção, o que poderá
afetar adversamente o resultado do Fundo e a rentabilidade das Cotas.
Risco de Inexistência de Operações de mercado equivalentes para fins de determinação do ágio e/ou deságio aplicável
ao preço de aquisição de Ativos.
O preço de aquisição dos Ativos a serem adquiridos pelo Fundo poderá ou não ser composto por um ágio e/ou deságio,
observadas as condições de mercado. No entanto, não é possível assegurar que quando da aquisição de determinado Ativo
existam operações semelhantes no mercado com base nas quais o Administrador possa determinar o ágio e/ou deságio
aplicável ao Ativo.
Risco de conflito de interesse.
A Instrução CVM 472 e o Regulamento preveem que atos que configurem potencial conflito de interesses entre o Fundo e o
Administrador, entre o Fundo e o Gestor, entre o Fundo e os prestadores de serviço, ou entre o Fundo e os Cotistas detentores
de mais de 10% (dez por cento) das Cotas dependem de aprovação prévia da Assembleia Geral de Cotistas, como por exemplo
(i) a contratação, pelo Fundo, de pessoas ligadas ao Administrador ou ao Gestor, para prestação dos serviços referidos no
artigo 31 da Instrução CVM 472, exceto o de primeira distribuição de cotas do Fundo, e (ii) a aquisição, pelo Fundo, de valores
mobiliários de emissão do Administrador, Gestor, consultor especializado ou pessoas a eles ligadas. Desta forma, caso venha
existir atos que configurem potencial conflito de interesses e estes sejam aprovados em Assembleia Geral de Cotistas,
respeitando os quóruns de aprovação estabelecidos, eles poderão ser implantados, mesmos que não ocorra a concordância
da totalidade dos Cotistas, e poderão resultar em perdas patrimoniais aos Cotistas.
Risco de governança.
Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas: (a) o Administrador e/ou Gestor; (b) os sócios, diretores e funcionários
do Administrador e/ou do Gestor; (c) empresas ligadas ao Administrador e/ou ao Gestor, seus sócios, diretores e funcionários;
(d) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa
a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e (f) o Cotista
cujo interesse seja conflitante com o do Fundo, exceto quando forem os únicos Cotistas ou quando houver aquiescência
expressa da maioria dos Cotistas manifestada na própria Assembleia Geral de Cotistas, ou em instrumento de procuração que
se refira especificamente à Assembleia Geral em que se dará a permissão de voto ou quando todos os subscritores de Novas
Cotas forem condôminos de bem com quem concorreram para a integralização de Cotas, podendo aprovar o laudo, sem
prejuízo da responsabilidade de que trata o § 6º do artigo 8º da Lei nº 6.404/76, conforme o § 2º do artigo 12 da Instrução
CVM 472. Tal restrição de voto pode trazer prejuízos às pessoas listadas nas letras "a" a "f", caso estas decidam adquirir Cotas.
Adicionalmente, algumas matérias relacionadas à manutenção do Fundo e à consecução de sua estratégia de investimento
estão sujeitas à deliberação por quórum qualificado, de forma que pode ser possível o não comparecimento de Cotistas
suficientes para a tomada de decisão em Assembleia Geral de Cotistas, o que pode impactar adversamente as atividades e a
rentabilidade do Fundo.
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Riscos de oferta pública de aquisição das Cotas do Fundo.
Em caso de desvalorização do valor de mercado das Cotas do Fundo, é possível que seja realizada oferta pública voluntária de
aquisição das Cotas – OPAC, visando a aquisição de parte ou da totalidade das Cotas emitidas pelo Fundo. Nesta hipótese,
caso aprovado pela B3 e se efetivamente implementada a OPAC, determinado investidor poderá adquirir parcela relevante das
Cotas emitidas pelo Fundo, passando, conforme o caso, a influenciar de maneira significativa a governança do Fundo e a
liquidez das Cotas. Por consequência, a concentração das cotas do Fundo em poucos investidores em decorrência de uma
OPAC poderá afetar a rentabilidade das Cotas e o retorno dos investimentos e demais Cotistas.
Risco de restrição na negociação.
Alguns dos ativos que compõem a carteira do Fundo, incluindo títulos públicos, podem estar sujeitos a restrições de
negociação pela bolsa de mercadorias e futuros ou por órgãos reguladores. Essas restrições podem estar relacionadas ao
volume de operações, na participação nas operações e nas flutuações máximas de preço, dentre outros. Em situações onde
tais restrições estão sendo aplicadas, as condições para negociação dos ativos da carteira, bem como a precificação dos ativos
podem ser adversamente afetados.
Risco de substituição do Gestor.
O Gestor poderá ser destituído pela Assembleia Geral de Cotistas, de acordo com o disposto no Regulamento e no Contrato
de Gestão, sem prejuízo do Gestor ser substituído por motivo de renúncia ou descredenciamento pela CVM. Em caso de
destituição do Gestor sem Justa Causa serão devidas a Remuneração do Gestor e a Taxa de Performance, conforme previsto
no Regulamento, nos 24 (vinte e quatro) meses subsequentes à data da efetiva substituição ou destituição, o que poderá
impactar negativamente os Cotistas e o Fundo. Adicionalmente, a substituição do Gestor pode ter efeito adverso relevante
sobre o Fundo, sua situação financeira e seus resultados operacionais. Os investimentos feitos pelo Fundo dependem do Gestor
e de sua equipe, incluindo originação de negócios e avaliação de ativos. A substituição do Gestor pode fazer com que o novo
gestor de recursos, conforme o caso, adote políticas ou critérios distintos relativos à gestão da carteira do Fundo, de modo
que poderá haver oscilações no valor de mercado das Cotas.
Risco decorrente da prestação dos serviços de gestão para outros Fundos de Investimento.
O Gestor, instituição responsável pela gestão dos ativos integrantes da carteira do Fundo, presta ou poderá prestar serviços
de gestão da carteira de investimentos de outros fundos de investimento que tenham por objeto o investimento em direitos
reais sobre Imóveis Alvo ou em Imóveis em Construção, localizados no território nacional, provenientes do segmento logístico,
incluindo imóveis caracterizados como galpões industriais, com potencial de geração de renda, seja pela locação,
arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, incluindo por meio de contrato “atípico”, na modalidade built
to suit ou sale and leaseback, ou, ainda, qualquer outra forma contratual admitida na legislação aplicável. Desta forma, no
âmbito de sua atuação na qualidade de gestor do Fundo e de tais fundos de investimento, é possível que o Gestor acabe por
decidir alocar determinados empreendimentos em outros fundos de investimento que podem, inclusive, ter um desempenho
melhor que os ativos alocados no Fundo, de modo que não é possível garantir que o Fundo deterá a exclusividade ou
preferência na aquisição de tais ativos, podendo afetar adversamente a rentabilidade das Cotas.
Risco relativo à não substituição do Administrador ou do Gestor.
Durante o prazo de duração do Fundo, o Administrador e/ou o Gestor poderão sofrer intervenção e/ou liquidação extrajudicial
ou falência, a pedido do BACEN, bem como serem descredenciados, destituídos ou renunciarem às suas funções, hipóteses
em que a sua substituição deverá ocorrer de acordo com os prazos e procedimentos previstos no Regulamento e no Contrato
de Gestão, conforme aplicável. Caso tal substituição não aconteça, o Fundo e, consequentemente os Cotistas, poderão sofrer
perdas patrimoniais.
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Risco de uso de derivativos.
O Fundo pode realizar operações de derivativos exclusivamente para os fins de proteção patrimonial. Existe a possibilidade de
alterações substanciais nos preços dos contratos de derivativos. O uso de derivativos pelo Fundo pode (i) aumentar a
volatilidade do Fundo, (ii) limitar as possibilidades de retornos adicionais, (iii) não produzir os efeitos pretendidos, ou (iv)
determinar perdas ou ganhos ao Fundo. A contratação deste tipo de operação não deve ser entendida como uma garantia do
Fundo, do Administrador, do Gestor ou do Custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito
- FGC de remuneração das Cotas. A contratação de operações com derivativos poderá resultar em perdas para o Fundo e para
os Cotistas.
Risco de Execução das Garantias Atreladas aos Ativos.
Considerando que o Fundo poderá investir em Ativos, o investimento em Ativos, incluindo certificados de recebíveis
imobiliários, inclui uma série de riscos, dentre estes, o risco de inadimplemento e consequente execução das garantias
outorgadas à respectiva operação e os riscos inerentes à eventual existência de bens imóveis na composição da carteira Fundo,
podendo, nesta hipótese, a rentabilidade do Fundo ser afetada. Em um eventual processo de execução das garantias dos
Ativos, poderá haver a necessidade de contratação de consultores, dentre outros custos, que deverão ser suportados pelo
Fundo, na qualidade de investidor. Adicionalmente, a garantia outorgada em favor dos Ativos pode não ter valor suficiente
para suportar as obrigações financeiras atreladas a tal Ativo. Desta forma, uma série de eventos relacionados à execução de
garantias dos Ativos poderá afetar negativamente o valor das Novas Cotas e a rentabilidade do investimento no Fundo.
Riscos relacionados à existência de ônus ou gravame real.
Observadas as regras e limitações previstas no Regulamento, o Fundo poderá adquirir Imóveis Alvo e/ou Imóveis em
Construção sobre os quais tenham sido constituídos ônus reais anteriormente ao seu ingresso no patrimônio do Fundo. Tais
ônus ou gravames podem impactar negativamente o patrimônio do Fundo e os seus resultados, bem como podem acarretar
restrições ao exercício pleno da propriedade destes Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção pelo Fundo, bem como
restrições à obtenção, pelo Fundo, dos rendimentos relativos ao Imóvel Alvo e/ou Imóvel em Construção. Ainda, caso não seja
possível o cancelamento de tais ônus ou gravames após a aquisição dos respectivos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção
pelo Fundo, o Fundo poderá estar sujeito ao pagamento de emolumentos e impostos para tal finalidade, cujo custo poderá
ser alto, podendo resultar em obrigação de aporte adicional pelos Cotistas.
Risco relativo à inexistência de ativos que se enquadrem na Política de Investimento.
O Fundo poderá não dispor de ofertas de Imóveis Alvo, Imóveis em Construção e/ou demais Ativos suficientes ou em condições
aceitáveis, a critério do Gestor, que atendam, no momento da aquisição, à Política de Investimento, de modo que o Fundo
poderá enfrentar dificuldades para empregar suas disponibilidades de caixa para aquisição de Ativos. A ausência de Imóveis
Alvo, Imóveis em Construção e/ou Ativos para aquisição pelo Fundo poderá impactar negativamente a rentabilidade das Cotas
em função da impossibilidade de aquisição de Imóveis Alvo, Imóveis em Construção e/ou Ativos a fim de propiciar a
rentabilidade alvo das Cotas.
Risco de discricionariedade de investimento pelo Gestor.
O objetivo preponderante do Fundo consiste em investir, direta ou indiretamente, em Imóveis Alvo e Imóveis em Construção
ou direitos reais sobre Imóveis Alvo e Imóveis em Construção. A administração de tais empreendimentos poderá ser realizada
por empresas especializadas, de modo que tal fato pode representar um fator de limitação ao Fundo para implementar as
políticas de administração dos Imóveis Alvo e/ou dos Imóveis em Construção que considere adequadas. Além dos Imóveis
Alvo e Imóveis em Construção, os recursos do Fundo poderão ser investidos em outros Ativos, nos termos da Política de
Investimento do Fundo. Dessa forma, o Cotista estará sujeito à discricionariedade do Gestor na seleção dos Ativos que serão
objeto de investimento. Existe o risco de uma escolha inadequada dos Ativos pelo Gestor, fato que poderá trazer eventuais
prejuízos aos Cotistas.
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Riscos relacionados ao reinvestimento do lucro.
A possibilidade de retenção e reinvestimento do lucro auferido pelo regime de caixa, nos termos do OfícioCircular/CVM/SIN/SNC/Nº 01/2014, de 2 de maio de 2014, visando o reinvestimento acima dos 5% (cinco por cento) previstos
no parágrafo único do artigo 10 da Lei nº 8.668/93 poderá acarretar em risco fiscal ao Fundo, na hipótese de a Receita Federal
do Brasil entender pela impossibilidade de retenção de lucros, sem o recolhimento de tributos.
Riscos relativos ao setor imobiliário.
O Fundo poderá investir, direta ou indiretamente, em Imóveis Alvo ou direitos reais sobre Imóveis Alvo, os quais estão sujeitos
aos seguintes riscos que, se concretizados, afetarão os rendimentos das Cotas:
Risco de desvalorização dos Imóveis Alvo e/ou dos Imóveis em Construção.
Um fator que deve ser preponderantemente levado em consideração é o potencial econômico, inclusive a médio e longo
prazo, das regiões onde estarão localizados os Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção objeto de investimento pelo Fundo,
incluindo aqueles constantes do Portfólio. A análise do potencial econômico da região deve se circunscrever não somente ao
potencial econômico corrente, como também deve levar em conta a evolução deste potencial econômico da região no futuro,
tendo em vista a possibilidade de eventual decadência econômica da região, com impacto direto sobre o valor do Imóvel Alvo
e/ou do Imóvel em Construção.
A eventual desvalorização do(s) empreendimento(s) investido(s) pelo Fundo, pode ser ocasionada por fatores como: (i) fatores
macroeconômicos que afetem toda a economia, (ii) mudança de zoneamento ou regulatórios que impactem diretamente o
local dos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção, seja possibilitando a maior oferta de imóveis e, consequentemente,
deprimindo os preços dos alugueis no futuro ou que eventualmente restrinjam os possíveis usos dos Imóveis Alvo e/ou Imóveis
em Construção detidos pelo Fundo, limitando sua valorização ou potencial de revenda, (iii) mudanças socioeconômicas que
impactem exclusivamente as regiões onde os Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção se encontrem, como, por exemplo, o
aparecimento de favelas ou locais potencialmente inconvenientes, como boates, bares, entre outros, que resultem em
mudanças na vizinhança, piorando a área de influência para uso comercial, (iv) alterações desfavoráveis do trânsito que limitem,
dificultem ou impeçam o acesso aos empreendimentos, (v) restrições de infraestrutura/serviços públicos no futuro, como
capacidade elétrica, telecomunicações, transporte público, entre outros, (vi) a expropriação (desapropriação) dos Imóveis Alvo
e/ou Imóveis em Construção em que o pagamento compensatório não reflita o ágio e/ou a apreciação histórica; e (vii) o
lançamento de novos empreendimentos comerciais semelhantes aos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção, em áreas
próximas aos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção.
Risco de regularidade dos imóveis.
A propriedade dos Imóveis Alvo e dos Imóveis em Construção somente possui eficácia jurídica mediante o registro do
instrumento aquisitivo definitivo dos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção junto à circunscrição imobiliária competente.
Portanto, situações como a morosidade ou pendência para registro da aquisição dos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção
na matrícula competente poderá dificultar ou até inviabilizar o processo de prospecção de locatários e/ou alienação dos
Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção, afetando diretamente a rentabilidade dos Cotistas e o valor de mercado das Cotas.
Ainda, o Fundo poderá adquirir empreendimentos imobiliários que ainda não estejam concluídos e, portanto, não tenham
obtido todas as licenças aplicáveis. Referidos empreendimentos imobiliários somente poderão ser utilizados e locados quando
estiverem devidamente regularizados perante os órgãos públicos competentes. Deste modo, a demora na obtenção da
regularização dos referidos empreendimentos imobiliários poderá provocar a impossibilidade de locá-los e, portanto, provocar
prejuízos ao Fundo e, consequentemente, aos seus Cotistas. Adicionalmente, a existência de área construída edificada sem a
autorização prévia da Prefeitura Municipal competente, ou em desacordo com o projeto aprovado, poderá acarretar riscos e
passivos para os imóveis e para o Fundo, caso referida área não seja passível de regularização e venha a sofrer fiscalização
pelos órgãos responsáveis. Dentre tais riscos, destacam-se: (i) a aplicação de multas pela administração pública; (ii) a
impossibilidade da averbação da construção; (iii) a negativa de expedição da licença de funcionamento; e (iv) a recusa da
contratação ou renovação de seguro patrimonial, podendo ainda, culminar na obrigação do Fundo de demolir as áreas não

120

regularizadas, o que poderá afetar adversamente as atividades e os resultados operacionais dos imóveis e, consequentemente,
o patrimônio, a rentabilidade do Fundo e o valor de negociação das Cotas.
Aquisições podem expor o Fundo a passivos e contingências relacionadas aos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção. Além
disso, podem existir questionamentos sobre a titularidade dos imóveis adquiridos, problemas estes não cobertos por seguro
no Brasil. O processo de auditoria (due diligence) realizado pelo Fundo ou terceiros por ele contratados nos imóveis adquiridos,
bem como quaisquer garantias contratuais ou indenizações que o Fundo possa vir a receber dos vendedores, podem não ser
suficientes para precavê-lo, protege-lo ou compensá-lo por eventuais contingências que surjam após a efetiva aquisição do
respectivo Imóvel Alvo e/ou Imóvel em Construção. Por esta razão, pode haver débitos dos antecessores na propriedade dos
Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção que podem recair sobre os próprios Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção, ou,
ainda, pendências de regularidade dos imóveis que não tenham sido identificadas ou sanadas durante o processo de auditoria
(due diligence), o que poderia (a) acarretar ônus ao Fundo, na qualidade de proprietários dos Imóveis Alvo e Imóveis em
Construção; (b) implicar em eventuais restrições ou vedações de utilização e exploração dos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em
Construção pelo Fundo; (c) desencadear discussões quanto à legitimidade da aquisição dos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em
Construção pelo Fundo, incluindo a possibilidade de caracterização de fraude contra credores e/ou fraude à execução; ou (d)
perda da propriedade do Fundo sobre os Imóveis Alvo e Imóveis em Construção, sem que seja reavido o respectivo valor
investido, sendo que a ocorrência de qualquer dessas quatro hipóteses poderia afetar negativamente os resultados auferidos
pelo Fundo e, consequentemente, os rendimentos dos Cotistas e o valor das Cotas.
Adicionalmente, é possível que existam passivos e contingências não identificados quando da aquisição do respectivo Imóvel
Alvo e/ou Imóvel em Construção, que sejam identificados e/ou se materializem após a aquisição do imóvel pelo Fundo,
reduzindo os resultados do Fundo e os rendimentos dos Cotistas, sendo certo que, ainda que inexistam contingências, é
possível que o Fundo seja incapaz de realizar as aquisições nos termos incialmente planejados, deixando de operar com sucesso
as propriedades adquiridas.
Risco de sinistro.
Não se pode garantir que o valor dos seguros contratados, dentro das práticas usuais de mercado, será suficiente para proteger
os Imóveis Alvo e Imóveis em Construção de perdas relevantes. No caso de sinistro envolvendo a integridade física dos imóveis
objeto de investimento pelo Fundo, direta ou indiretamente, os recursos obtidos pela cobertura do seguro dependerão da
capacidade de pagamento da companhia seguradora contratada, bem como as indenizações a serem pagas pelas seguradoras,
e poderão ser insuficientes para a reparação integral do dano sofrido, impactando negativamente o patrimônio do Fundo, a
rentabilidade do Fundo e o preço de negociação das Cotas. Há, também, determinados tipos de perdas que não estarão
cobertas pelas apólices, tais como atos de terrorismo, guerras e/ou revoluções civis. Se qualquer dos eventos não cobertos nos
termos dos contratos de seguro vier a ocorrer, o Fundo poderá sofrer perdas e poderá ser obrigado a incorrer em custos
adicionais, os quais poderão afetar o seu desempenho operacional. Ainda, o Fundo poderá ser responsabilizado judicialmente
pelo pagamento de indenização a eventuais vítimas do sinistro ocorrido, o que poderá ocasionar efeitos adversos em sua
condição financeira e, consequentemente, nos rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas.
Risco de não contratação de seguro patrimonial e de responsabilidade civil.
A não contratação de seguro para os Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção investidos pelo Fundo, direta ou indiretamente,
pode culminar no não recebimento de indenização no caso de ocorrência de sinistros e/ou na obrigação do Fundo em cobrir
eventuais danos inerentes às atividades realizadas em tais Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção, por força de decisões
judiciais. Nessa hipótese, o Fundo, a sua rentabilidade e o valor de negociação de suas Cotas poderão ser adversamente
afetados.
Risco de desapropriação e de outras restrições de utilização dos bens imóveis pelo Poder Público.
De acordo com o sistema legal brasileiro, os Imóveis Alvo e Imóveis em Construção poderão, direta ou indiretamente, ser
desapropriados por necessidade, utilidade pública ou interesse social, de forma parcial ou total. Ocorrendo a desapropriação,
não há como garantir que o preço que venha a ser pago pelo Poder Público será justo, equivalente ao valor de mercado, ou
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que, efetivamente, remunerará os valores investidos de maneira adequada. Adicionalmente, em caso de desapropriação do(s)
Imóvel(is) Alvo e/ou Imóvel(is) em Construção, os contratos de locação do(s) Imóvel(is) Alvo e/ou Imóvel(is) em Construção
afetados serão rescindidos. Dessa forma, caso o(s) Imóvel(is) Alvo e/ou Imóvel(is) em Construção seja(m) desapropriado(s),
este fato poderá afetar adversamente as atividades do Fundo, sua situação financeira e resultados. Outras restrições ao(s)
Imóvel(is) Alvo e/ou Imóvel(is) em Construção também podem ser aplicadas pelo Poder Público, restringindo, assim, a
utilização a ser dada ao(s) Imóvel(is) Alvo e/ou Imóvel(is) em Construção, tais como o tombamento deste ou de área de seu
entorno, incidência de preempção e ou criação de zonas especiais de preservação cultural, dentre outros, o que implicará a
perda da propriedade de tais imóveis pelo Fundo, hipótese que poderá afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a
rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.
Risco de alteração do zoneamento.
Existe a possibilidade de as leis de zoneamento urbano serem alteradas após a aquisição de determinado Imóvel Alvo e/ou
Imóvel em Construção objeto de um empreendimento imobiliário em desenvolvimento e/ou antes do desenvolvimento de um
empreendimento imobiliário a ele atrelado. Tais alterações estão essencialmente sujeitas ao ambiente sócio-político do
respectivo município no qual o Imóvel Alvo e/ou Imóvel em Construção é localizado, dependendo, principalmente, da vontade
política do Poder Legislativo e do Poder Executivo do respectivo município. Ainda, a interpretação das leis de zoneamento pela
prefeitura dos municípios nos quais estão localizados os Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção poderá ser alterada durante
o prazo de duração do Fundo. Tais fatores poderão acarretar atrasos e/ou modificações, restrições ou, no limite, impedimento
ao objetivo comercial inicialmente projetado para um determinado Imóvel Alvo/Imóvel em Construção/empreendimento e/ou
suas expansões. Nessa hipótese, as atividades e os resultados do Fundo poderão ser impactados adversamente e, por
conseguinte, a rentabilidade dos Cotistas.
Risco de lançamento de novos empreendimentos imobiliários comerciais próximos aos Imóveis Alvo e/ou aos Imóveis
em Construção, o que poderá dificultar a capacidade do Fundo em renovar as locações ou locar espaços para novos
inquilinos.
O lançamento de novos empreendimentos imobiliários comerciais em áreas próximas às que se situam os Imóveis Alvo e/ou
os Imóveis em Construção poderá impactar a capacidade do Fundo em locar ou de renovar a locação de espaços dos imóveis
em condições favoráveis, o que poderá gerar uma redução na receita do Fundo e na rentabilidade das Novas Cotas.
Risco de Aumento dos Custos de Construção.
O Fundo poderá adiantar quantias para projetos de construção, desde que tais recursos se destinem exclusivamente à
execução da obra do empreendimento e sejam compatíveis com o seu cronograma físico-financeiro. Assim, o Fundo poderá
contratualmente assumir a responsabilidade de um eventual aumento dos custos de construção dos referidos
empreendimentos imobiliários. Neste caso, o Fundo terá que aportar recursos adicionais nos referidos empreendimentos
imobiliários para que os mesmos sejam concluídos e, consequentemente, os Cotistas poderão ter que suportar o aumento no
custo de construção dos empreendimentos imobiliários.
Risco de vacância.
O Fundo poderá não ter sucesso na prospecção de locatários e/ou arrendatários do(s) empreendimento(s) imobiliário(s)
integrantes do seu patrimônio, o que poderá reduzir a rentabilidade do Fundo, tendo em vista o eventual recebimento de um
montante menor de receitas decorrentes de locação, arrendamento e venda do(s) empreendimento(s). Adicionalmente, os
custos a serem despendidos com o pagamento de tarifas de condomínio e tributos, dentre outras despesas relacionadas ao(s)
empreendimento(s) (os quais são atribuídos aos locatários dos imóveis) poderão comprometer a rentabilidade do Fundo.
Riscos relacionados à ocorrência de casos fortuitos e eventos de força maior.
Os rendimentos do Fundo decorrentes da exploração de Imóveis Alvo e Imóveis em Construção estão sujeitos ao risco de
eventuais prejuízos decorrentes de casos fortuitos e eventos de força maior, os quais consistem em acontecimentos inevitáveis
e involuntários relacionados aos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção. Portanto, os resultados do Fundo estão sujeitos a
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situações atípicas, que, mesmo com sistemas e mecanismos de gerenciamento de riscos, poderão gerar perdas ao Fundo e aos
Cotistas.
Riscos ambientais.
Os imóveis que poderão ser adquiridos pelo Fundo estão sujeitos a riscos inerentes a: (i) descumprimento da legislação,
regulamentação e demais questões ligadas ao meio ambiente, tais como: falta de licenciamento ambiental e/ou autorização
ambiental para operação de suas atividades e outras atividades correlatas (como, por exemplo, estação de tratamento de
efluentes, antenas de telecomunicações, geração de energia, armazenamento de produtos, entre outras); falta de outorga para
o uso de recursos hídricos (como, por exemplo, para a captação de água por meio de poços artesianos e para o lançamento
de efluentes em corpos hídricos); falta de licenças regulatórias para o manuseio de produtos químicos controlados (emitidas
pelas Polícia Civil, Polícia Federal e Exército); falta de autorização para supressão de vegetação e intervenção em área de
preservação permanente; falta de autorização especial para o descarte de resíduos sólidos; (ii) passivos ambientais decorrentes
de contaminação de solo e águas subterrâneas e relacionados a supressão ambiental, que podem suscitar eventuais
responsabilidades administrativas, civis e penais daí advindas em face do causador do dano, além de eventuais
responsabilidades civis daí advindas também em face do Fundo e/ou dos locatários solidariamente, com possíveis riscos à
imagem do Fundo e dos imóveis que compõem o portfólio do Fundo; (iii) outros problemas ambientais, anteriores ou
supervenientes à aquisição dos imóveis, que podem acarretar a perda de valor dos imóveis e/ou a imposição de penalidades
administrativas, civis e penais ao Fundo; e (iv) consequências indiretas da regulamentação ou de tendências de negócios,
incluindo a submissão a restrições legislativas relativas a questões urbanísticas, tais como metragem de terrenos e construções,
restrições a metragem e detalhes da área construída, e suas eventuais consequências. A ocorrência destes eventos pode afetar
negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.
Na hipótese de violação da legislação ambiental na condução das atividades nos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção –
incluindo os casos em que se materializam passivos ambientais –, bem como na hipótese de não cumprimento das
condicionantes constantes das licenças, outorgas e autorizações, os locatários podem sofrer sanções administrativas, tais como
multas, interdição e/ou embargo total ou parcial de atividades, cancelamento de licenças e revogação de autorizações, sem
prejuízo das sanções criminais (inclusive em face de seus administradores). Além disso, os locatários e o Fundo, solidariamente,
podem ser responsabilizados pela recuperação do dano ambiental e/ou pagamento de indenizações daí decorrentes. Nestas
hipóteses, podem ser negativamente afetados o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.
Destaca-se que, dentre outras atividades lesivas ao meio ambiente, operar atividades potencialmente poluidoras sem a devida
licença ambiental e causar poluição – inclusive mediante contaminação do solo e da água - são consideradas infrações
administrativas e crimes ambientais, sujeitos às penalidades cabíveis, independentemente da obrigação de reparação de
eventuais danos ambientais (a exemplo da necessidade de remediação da contaminação). Nos exemplos mencionados, as
sanções administrativas previstas na legislação federal incluem a suspensão imediata de atividades e multas que podem chegar
a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Ademais, o passivo identificado na propriedade ( i.e. contaminação) é propter
rem, de modo que o proprietário ou futuro adquirente assume solidariamente a responsabilidade civil pela reparação dos
danos identificados.
Adicionalmente, as agências governamentais ou outras autoridades podem também editar novas regras mais rigorosas ou
buscar interpretações mais restritivas das leis e regulamentos existentes, que podem obrigar os locatários e/ou proprietários
de imóveis a gastar recursos adicionais na adequação ambiental, inclusive obtenção de licenças ambientais para instalações e
equipamentos que não necessitavam anteriormente. As agências governamentais ou outras autoridades podem, ainda, atrasar
de maneira significativa a emissão ou renovação das licenças e autorizações necessárias para o desenvolvimento dos negócios
dos proprietários e dos locatários, gerando, consequentemente, efeitos adversos em seus negócios. Qualquer dos eventos
acima poderá fazer com que os locatários tenham dificuldade em honrar com os aluguéis dos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em
Construção. Ainda, em função de exigências dos órgãos competentes, pode haver a necessidade de se providenciar reformas
ou alterações em tais Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção cujo custo poderá ser imputado ao Fundo. A ocorrência dos
eventos acima pode afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.
Ademais, existe a possibilidade de as leis de proteção ambiental serem alteradas após a aquisição de um imóvel pelo Fundo e
antes do desenvolvimento do empreendimento imobiliário a ele atrelado, o que poderá trazer atrasos e/ou modificações ao
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objetivo comercial para o qual o imóvel foi desenvolvido, acarretando em um efeito adverso para os negócios, para os resultados
estimados e, consequentemente, para a rentabilidade do Fundo e dos Cotistas.
Risco de não renovação de licenças necessárias ao funcionamento dos imóveis e relacionados à regularidade de Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros (“AVCB”).
Não é possível assegurar que todas as licenças exigidas para o funcionamento de cada um dos Imóveis Alvo que venham a
compor o portfólio do Fundo, tais como as licenças de funcionamento expedidas pelas municipalidades e de regularidade de
AVCB estejam sendo regularmente mantidas em vigor ou tempestivamente renovadas junto às autoridades públicas
competentes podendo tal fato acarretar riscos e passivos para os Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção que venham a
compor o portfólio do Fundo e para o Fundo, notadamente: (i) a recusa pela seguradora de cobertura e pagamento de
indenização em caso de eventual sinistro; (ii) a responsabilização civil dos proprietários por eventuais danos causados a
terceiros; e (iii) a negativa de expedição da licença de funcionamento.
Ademais, a não obtenção ou não renovação de tais licenças pode resultar na aplicação de penalidades que variam, a depender
do tipo de irregularidade e tempo para sua regularização, de advertências e multas até o fechamento dos respectivos
estabelecimentos. Nessas hipóteses, o Fundo, a sua rentabilidade e o valor de negociação de suas Cotas poderão ser
adversamente afetados.
Risco de atrasos e/ou não conclusão das obras dos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção e de aumento de custos
de construção.
O Administrador, em nome do Fundo, conforme instruções do Gestor, poderá adiantar, com os recursos do Fundo, quantias
para projetos de construção, desde que tais recursos se destinem exclusivamente à aquisição dos Imóveis Alvo ou dos Imóveis
em Construção, bem como da execução das obras no Imóvel Alvo e/ou Imóvel em Construção, sejam compatíveis com o seu
cronograma físico-financeiro e estejam de acordo com a política de investimentos do Fundo. Neste caso, em ocorrendo o
atraso na conclusão ou a não conclusão das obras dos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção, seja por fatores climáticos
ou quaisquer outros que possam afetar direta ou indiretamente os prazos estabelecidos, poderá ser afetado o prazo estimado
para início do recebimento dos valores de locação ou arrendamento e consequente rentabilidade do Fundo, bem como os
Cotistas poderão ainda ter que aportar recursos adicionais nos referidos imóveis para que os mesmos sejam concluídos. Ainda,
o construtor dos Imóveis Alvo pode enfrentar problemas financeiros, administrativos ou operacionais que causem a interrupção
e/ou atraso das obras e dos projetos relativos à construção dos referidos imóveis. Tais hipóteses poderão provocar prejuízos
ao Fundo e, consequentemente, aos Cotistas.
Os Imóveis em Construção estarão sujeitos aos riscos regularmente associados às atividades de construção.
Os Imóveis em Construção estarão sujeitos aos riscos regularmente associados às atividades de construção no setor imobiliário,
dentre os quais figuram, sem limitação: (i) durante o período compreendido entre o início da realização de um empreendimento
imobiliário e a sua conclusão, podem ocorrer mudanças no cenário macroeconômico capazes de comprometer o sucesso da
construção, tais como desaceleração da economia, aumento da taxa de juros, flutuação da moeda e instabilidade política; (ii) despesas
ordinárias e custos operacionais, que podem exceder a estimativa original por fatores diversos, fora do controle do Fundo; (iii)
possibilidade de interrupção de fornecimento ou falta de materiais e equipamentos de construção, ou, ainda, fatos decorrentes de
casos fortuitos ou de força maior, gerando atrasos na conclusão da construção; (iv) construções, obtenção de licenças e alvarás podem
não ser finalizadas ou obtidos, conforme aplicável, de acordo com o cronograma estipulado, resultando em um aumento de custos;
ou (v) realização de obras públicas que prejudiquem o uso ou acesso dos Imóveis em Construção. Em qualquer hipótese, o atraso na
finalização ou até inviabilidade dos Imóveis em Construção poderão afetar adversamente as atividades e os resultados do Fundo e,
consequentemente, a rentabilidade dos Cotistas.
Os investimentos do Fundo poderão ser concentrados em Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção que se encontrem
em uma mesma etapa de desenvolvimento.
O Fundo poderá ter dificuldade em identificar Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção que se encontrem em diferentes
estágios de desenvolvimento e que atendam ao fluxo financeiro originalmente planejado pelo Fundo, caso em que o Fundo
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poderá concentrar seus investimentos em Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção que se encontrem num mesmo estágio
de desenvolvimento, tal como estágio de construção. Nessa hipótese, a diversificação dos Imóveis Alvo e Imóveis em
Construção de acordo com o fluxo financeiro originalmente planejado pelo Fundo será prejudicada, o que poderá acarretar a
maior concentração do risco dos investimentos realizados pelo Fundo, bem como retardar o momento de liquidação de tais
investimentos. Os fatores descritos acima poderão afetar adversamente as atividades do Fundo e, consequentemente, a
rentabilidade dos Cotistas.
Riscos de desvalorização dos Imóveis Alvo e Imóveis em Construção e condições externas.
Os Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção estão sujeitos a condições de mercado sobre as quais o Administrador e o Gestor
do Fundo não têm controle e tampouco podem influenciar ou evitar. O nível de desenvolvimento econômico e as condições
da economia e do mercado imobiliário em geral poderão afetar a rentabilidade dos imóveis que integrarão o patrimônio do
Fundo e, consequentemente, a remuneração futura dos investidores do Fundo. O valor dos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em
Construção e a capacidade do Fundo em realizar a distribuição de resultados aos seus Cotistas poderão ser adversamente
afetados devido a alterações nas condições econômicas, à oferta de outros espaços comerciais com características semelhantes
às dos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção ou à redução do interesse de potenciais locatários em espaços como o
disponibilizado pelos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção.
Risco de exposição associados à locação e venda de imóveis.
A atuação do Fundo em atividades do mercado imobiliário pode influenciar a oferta e procura de bens imóveis em certas
regiões, a demanda por locações dos imóveis e o grau de interesse de locatários e potenciais compradores dos Imóveis Alvo
e/ou Imóveis em Construção do Fundo, fazendo com que eventuais expectativas de rentabilidade do Fundo sejam frustradas.
Nesse caso, eventuais retornos esperados pelo Fundo e fontes de receitas podem tornar-se menos lucrativas, tendo o valor
dos aluguéis uma redução significativamente diferente da esperada. A falta de liquidez no mercado imobiliário pode, também,
prejudicar eventual necessidade do Fundo de alienação dos ativos imobiliários que integram o seu patrimônio. Nestes casos,
o Fundo poderá sofrer um efeito adverso na sua condição financeira e as Cotas poderão ter sua rentabilidade reduzida.
Risco de revisão ou rescisão dos contratos de locação ou arrendamento relativos às receitas mais relevantes do Fundo.
O Fundo poderá ter na sua carteira de investimentos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção que sejam alugados ou
arrendados cujos rendimentos decorrentes dos referidos aluguéis ou arrendamentos seja a fonte de remuneração dos Cotistas.
Referidos contratos de locação poderão ser rescindidos ou revisados, o que poderá comprometer total ou parcialmente os
rendimentos que são distribuídos aos cotistas/acionistas dos veículos investidos pelo Fundo e, consequentemente, ao Fundo
e aos seus Cotistas.
Riscos relativos à aquisição dos Ativos.
O sucesso do Fundo depende da aquisição de Ativos. O processo de aquisição de Ativos depende de um conjunto de medidas
a serem realizadas, incluindo o procedimento de diligência realizado quando da aquisição de um Ativo e eventuais registros
em cartório de registro de imóveis e em juntas comerciais. Caso qualquer uma dessas medidas não venha a ser perfeitamente
executada, o Fundo poderá não conseguir adquirir ou alienar o Ativo, ou então não poderá fazê-lo nas condições pretendidas,
prejudicando, assim, a sua rentabilidade. No período compreendido entre o processo de negociação da aquisição de Imóvel
Alvo e/ou Imóvel em Construção e seu registro em nome do Fundo, existe risco de esse bem ser onerado para satisfação de
dívidas dos antigos proprietários em eventual execução proposta, o que poderá dificultar a transmissão da propriedade do
bem ao Fundo. Adicionalmente, o Fundo poderá realizar a aquisição de ativos que irão integrar o seu patrimônio de forma
parcelada, de modo que, no período compreendido entre o pagamento da primeira e da última parcela do Imóvel Alvo e/ou
Imóvel em Construção, existe o risco de o Fundo, por fatores diversos e de forma não prevista, ter seu fluxo de caixa alterado
e, consequentemente, não dispor de recursos suficientes para o adimplemento de suas obrigações.
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Risco de sujeição dos Imóveis Alvo a condições específicas que podem afetar a rentabilidade do mercado imobiliário.
Alguns contratos de locação comercial são regidos pela Lei nº 8.245/91, que, em algumas situações, garante determinados
direitos ao locatário, como a ação renovatória, sendo que para a proposição desta ação é necessário que (i) o contrato seja
escrito e com prazo determinado de vigência igual ou superior a cinco anos (ou os contratos de locação anteriores tenham
sido de vigência ininterrupta e, em conjunto, resultem em um prazo igual ou superior a cinco anos), (ii) o locatário esteja
explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos, (iii) o aluguel seja proposto de
acordo com o valor de mercado, e (iv) a ação seja proposta com antecedência de um ano, no máximo, até seis meses, no
mínimo, do término do prazo do contrato de locação em vigor.
Nesse sentido, as ações renovatórias apresentam dois riscos principais que, caso materializados, podem afetar adversamente
a condução de negócios no mercado imobiliário: (i) caso o proprietário decida desocupar o espaço ocupado por determinado
locatário visando renová-lo, o locatário pode, por meio da propositura de ação renovatória, conseguir permanecer no imóvel;
e (ii) na ação renovatória, as partes podem pedir a revisão do valor do contrato de locação, ficando a critério do Poder Judiciário
a definição do valor final do contrato. Dessa forma, o Fundo está sujeito a interpretação e decisão do Poder Judiciário e
eventualmente ao recebimento de um valor menor pelo aluguel dos locatários dos imóveis.
Riscos de despesas extraordinárias.
O Fundo, na qualidade de proprietário dos imóveis integrantes de seu patrimônio, estará eventualmente sujeito aos
pagamentos de despesas extraordinárias, tais como rateios de obras e reformas, pintura, mobília, conservação, instalação de
equipamentos de segurança, indenizações trabalhistas, bem como quaisquer outras despesas que não sejam rotineiras na
manutenção dos imóveis pertencentes ao Fundo ou às sociedades investidas e dos condomínios em que se situam.
Adicionalmente, o Fundo estará sujeito a despesas e custos decorrentes de litígios necessários para a cobrança de aluguéis
inadimplidos, ações judiciais (despejo, renovatória, revisional, entre outras), bem como quaisquer outras despesas inadimplidas
pelos locatários dos Imóveis Alvo e/ou Imóveis em Construção, tais como tributos, despesas condominiais, bem como custos
para reforma ou recuperação de imóveis inaptos para locação após despejo ou saída amigável do inquilino. Nesses casos, se
o Fundo não possuir reservas suficientes, é possível que um aporte adicional de recursos seja necessário mediante a subscrição
e integralização de novas Cotas pelos Cotistas, que deverão arcar com eventuais perdas.
O pagamento das despesas acima citadas ensejaria uma redução na rentabilidade das Cotas.
Risco de decisões administrativa, arbitrais e/ou judiciais desfavoráveis.
Na qualidade de proprietário, direto ou indireto, dos Imóveis Alvo e Imóveis em Construção e no âmbito de suas atividades,
inclusive em decorrência de construções, o Fundo poderá ser parte em diversas ações, nas esferas cível, penal, tributária e/ou
trabalhista. Não há garantia de que o Fundo irá obter resultados favoráveis ou que eventuais processos judiciais, arbitrais ou
administrativos em que seja réu venham a ser julgados improcedentes, ou, ainda, que o Fundo tenha reservas suficientes para
arcar com tais decisões desfavoráveis. Caso tais reservas não sejam suficientes, é possível que um aporte adicional de recursos
seja feito mediante a subscrição e integralização de novas Cotas pelos Cotistas, que deverão arcar com eventuais perdas.
Risco da morosidade da justiça brasileira.
O Fundo poderá ser parte em demandas judiciais relacionadas aos Ativos, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Em
virtude da morosidade do sistema judiciário brasileiro, a resolução de tais demandas poderá levar muitos anos. Ademais, não
há garantia de que o Fundo obterá resultados favoráveis nas demandas judiciais relacionadas aos Ativos, consequentemente,
poderá impactar negativamente no patrimônio do Fundo, na rentabilidade dos Cotistas e no valor de negociação das Cotas.
Propriedade das Cotas e não dos ativos.
A propriedade das Cotas não confere aos Cotistas a propriedade direta sobre os ativos do Fundo. Os direitos dos Cotistas são
exercidos sobre todos os ativos da carteira de modo não individualizado, proporcionalmente ao número de Cotas possuídas.
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Desta forma, o Cotista não terá qualquer direito aos ativos do Fundo, não podendo negociar, tratar ou ter qualquer ingerência
sobre tais ativos.
Não existência de garantia de eliminação de riscos.
As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador, do Gestor, das Instituições Participantes da
Oferta e/ou de qualquer instituição pertencente ao mesmo conglomerado do Administrador, do Gestor e/ou das Instituições
Participantes da Oferta, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC, para redução
ou eliminação dos riscos aos quais está sujeito e, consequentemente, aos quais os Cotistas também poderão estar sujeitos. Em
condições adversas de mercado, o sistema de gerenciamento de riscos aplicado pelo Administrador para o Fundo poderá ter
sua eficiência reduzida. As eventuais perdas patrimoniais do Fundo não estão limitadas ao valor do capital subscrito e
integralizado pelos Cotistas, de forma que os Cotistas podem ser futuramente chamados a deliberar sobre medidas necessárias
para o cumprimento, pelo Fundo, das obrigações por ele assumidas na qualidade de investidor dos ativos integrantes da
carteira do Fundo.
Cobrança dos Ativos, possibilidade de aporte adicional pelos Cotistas e possibilidade de perda do capital investido.
Os custos incorridos com os procedimentos necessários à cobrança dos ativos integrantes da carteira do próprio Fundo e à
salvaguarda dos direitos, interesses e prerrogativas do Fundo são de responsabilidade do Fundo, devendo ser suportados até
o limite total de seu Patrimônio Líquido, sempre observado o que vier a ser deliberado pelos Cotistas reunidos em Assembleia
Geral de Cotistas. O Fundo somente poderá adotar e/ou manter os procedimentos judiciais ou extrajudiciais de cobrança de
tais ativos, uma vez ultrapassado o limite de seu Patrimônio Líquido, caso os titulares das Cotas aportem os valores adicionais
necessários para a sua adoção e/ou manutenção. Dessa forma, havendo necessidade de cobrança judicial ou extrajudicial dos
ativos, os Cotistas poderão ser solicitados a aportar recursos ao Fundo para assegurar a adoção e manutenção das medidas
cabíveis para a salvaguarda de seus interesses. Nenhuma medida judicial ou extrajudicial será iniciada ou mantida pelo
Administrador antes do recebimento integral do aporte acima referido e da assunção pelos Cotistas do compromisso de prover
os recursos necessários ao pagamento da verba de sucumbência, caso o Fundo venha a ser condenado. O Administrador, o
Gestor, o Escriturador, o Custodiante e/ou qualquer de suas afiliadas não são responsáveis, em conjunto ou isoladamente, pela
adoção ou manutenção dos referidos procedimentos e por eventuais danos ou prejuízos, de qualquer natureza, sofridos pelo
Fundo e pelos Cotistas em decorrência da não propositura (ou prosseguimento) de medidas judiciais ou extrajudiciais
necessárias à salvaguarda de seus direitos, garantias e prerrogativas, caso os Cotistas deixem de aportar os recursos necessários
para tanto, nos termos do Regulamento, sendo certo que, nesse caso, o valor das Cotas poderá ser afetado adversamente.
Riscos de o Fundo vir a ter Patrimônio Líquido negativo e de os Cotistas terem que efetuar aportes de capital.
Durante a vigência do Fundo, existe o risco de o Fundo vir a ter Patrimônio Líquido negativo, o que acarretará a necessária
deliberação pelos Cotistas acerca do aporte de capital no Fundo, sendo certo que determinados Cotistas poderão não aceitar
aportar novo capital no Fundo. Não há como mensurar o montante de capital que os Cotistas podem vir a ser chamados a
aportar e não há como garantir que após a realização de tal aporte o Fundo passará a gerar alguma rentabilidade aos Cotistas.
Risco Relativo ao prazo de duração indeterminado do Fundo.
Considerando que o Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, não é permitido o resgate das Cotas. Sem
prejuízo da hipótese de liquidação do Fundo, caso os Cotistas decidam pelo desinvestimento no Fundo, deverão alienar suas
Cotas em mercado secundário, observado que os Cotistas poderão enfrentar baixa liquidez na negociação das Cotas no
mercado secundário ou obter preços reduzidos na venda das Cotas.
Riscos relativos ao pré-pagamento ou amortização extraordinária dos títulos e valores mobiliários da carteira do
Fundo.
Os Ativos Financeiros e algumas espécies de Outros Ativos poderão conter em seus documentos constitutivos cláusulas de prépagamento ou amortização extraordinária. Tal situação pode acarretar o desenquadramento da carteira do Fundo em relação
aos critérios de concentração, caso o Fundo venha a investir parcela preponderante do seu patrimônio em valores mobiliários.
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Nesta hipótese, poderá haver dificuldades na identificação pelo Gestor de Ativos Financeiros, Outros Ativos e/ou imóveis que
estejam de acordo com a Política de Investimento. Desse modo, o Gestor poderá não conseguir reinvestir os recursos recebidos
com a mesma rentabilidade alvo buscada pelo Fundo, o que pode afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade
e o valor de negociação das Cotas, não sendo devida pelo Fundo, pelo Administrador, pelo Gestor ou pelo Custodiante, todavia,
qualquer multa ou penalidade, a qualquer título, em decorrência deste fato.
Risco relacionado à concorrência na aquisição de Ativos.
O sucesso do Fundo depende da aquisição de Ativos. Uma vez que o Fundo está exposto à concorrência de mercado na aquisição
de tais Ativos de outros players do mercado, poderá enfrentar dificuldades na aquisição desses ativos, correndo o risco de ter
inviabilizados determinados investimentos em decorrência do aumento de preços em razão de tal concorrência. Caso o Fundo
não consiga realizar os investimentos necessários em Ativo ou caso os preços de tais investimentos sejam excessivamente
aumentados em razão da concorrência com outros interessados em tais ativos, o Fundo poderá não obter o resultado esperado
com tais investimentos e, portanto, a sua rentabilidade esperada poderá ser afetada negativamente.
Risco de reclamação de terceiros.
Na qualidade de proprietário fiduciário dos imóveis integrantes da carteira do Fundo, o Administrador poderá ter que responder
a processos administrativos ou judiciais em nome do Fundo, nas mais diversas esferas. Não há garantia de obtenção de
resultados favoráveis ou de que eventuais processos administrativos e judiciais venham a ser julgados improcedentes, ou, ainda,
que o Fundo tenha reserva suficiente para defesa de seu interesse no âmbito administrativo e/ou judicial. Caso as reservas do
Fundo não sejam suficientes, não é possível garantir que os Cotistas aportarão o capital necessário para que sejam honradas as
despesas sucumbenciais nos processos administrativos e judiciais mencionados acima, de modo que o patrimônio do Fundo, a
rentabilidade e o valor de negociação das Cotas poderão ser impactados negativamente.
Riscos relativos à Oferta.
Risco de não colocação do Montante da Oferta.
Na medida em que não será admitida Distribuição Parcial no âmbito da Oferta, caso não existam Pedidos de Reserva da Oferta
e ordens de investimento para a subscrição da totalidade das Novas Cotas até a data de conclusão do Procedimento de Alocação
de Ordens, nos termos do Contrato de Distribuição e deste Prospecto, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de
Reserva e ordens de investimentos automaticamente cancelados. Em caso de cancelamento da Oferta, o Fundo, o Administrador,
o Gestor e/ou os Coordenadores não serão responsáveis por eventuais perdas e danos incorridas pelos Investidores, sendo certo
que, nesse caso, poderá ocorrer perda de oportunidade de investimento em outros ativos pelos Investidores.
Risco de falha de liquidação pelos Investidores.
Caso na Data de Liquidação, observados os demais procedimentos previstos neste Prospecto, os Investidores não integralizem
as Novas Cotas conforme seu respectivo Pedido de Reserva, ou diretamente junto ao Escriturador, conforme o caso, o Montante
da Oferta poderá não ser atingido, podendo, assim, resultar em não concretização da Oferta e, consequentemente, o seu
cancelamento. Nesta hipótese, os Investidores poderão incorrer em perda financeira e/ou de oportunidades de investimento
em outros ativos.
Indisponibilidade de negociação das Novas Cotas no mercado secundário até o encerramento da Oferta.
Conforme previsto Seção “Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta – Disposições Comuns à Oferta Não
Institucional e à Oferta Institucional” na página 94 deste Prospecto, as Novas Cotas ficarão bloqueadas para negociação no
mercado secundário até a integralização das Novas Cotas, a divulgação do Anúncio de Encerramento, do anúncio de
rendimentos pro rata, e a obtenção de autorização da B3 para o início da negociação das Novas Cotas, conforme
procedimentos estabelecidos pela B3. Nesse sentido, cada Investidor deverá considerar essa indisponibilidade de negociação
temporária das Novas Cotas no mercado secundário como fator que poderá afetar suas decisões de investimento.
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Participação de Pessoas Vinculadas na Oferta.
Conforme descrito neste Prospecto, as Pessoas Vinculadas poderão adquirir até 100% (cem por cento) das Novas Cotas do
Fundo, sendo certo que no caso de distribuição com excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Novas
Cotas ofertada, será vedada a colocação de Novas Cotas para as Pessoas Vinculadas. A participação de Pessoas Vinculadas na
Oferta poderá: (a) reduzir a quantidade de Novas Cotas para o público em geral, reduzindo a liquidez dessas Novas Cotas
posteriormente no mercado secundário, uma vez que as Pessoas Vinculadas poderiam optar por manter suas Novas Cotas fora
de circulação, influenciando a liquidez; e (b) prejudicar a rentabilidade do Fundo. O Administrador e os Coordenadores não
têm como garantir que o investimento nas Novas Cotas por Pessoas Vinculadas não ocorrerá ou que referidas Pessoas
Vinculadas não optarão por manter suas Novas Cotas fora de circulação.
Risco de não materialização das perspectivas contidas nos Documentos da Oferta.
Este Prospecto contém informações acerca do Fundo, do mercado imobiliário, dos Ativos que poderão ser objeto de
investimento pelo Fundo, bem como das perspectivas acerca do desempenho futuro do Fundo, que envolvem riscos e
incertezas. Não há garantia de que o desempenho futuro do Fundo seja consistente com as perspectivas deste Prospecto. Os
eventos futuros poderão diferir das tendências indicadas neste Prospecto.
Risco de não confiabilidade do Estudo de Viabilidade.
O Estudo de Viabilidade pode não ter a confiabilidade esperada em razão da combinação das premissas e metodologias
utilizadas na sua elaboração, o que poderá afetar adversamente a decisão de investimento pelo Investidor. Neste sentido,
como o Estudo de Viabilidade se baseia em suposições e expectativas atuais com respeito a eventos futuros e tendências
financeiras, não se pode assegurar ao Investidor que estas projeções serão comprovadamente exatas, pois foram elaboradas
de acordo com determinadas suposições limitadas e simplificadas.
Risco decorrente da não obrigatoriedade de revisões e/ou atualizações de projeções.
O Fundo, o Administrador, o Gestor e as Instituições Participantes da Oferta não possuem qualquer obrigação de revisar e/ou
atualizar quaisquer projeções constantes deste Prospecto e/ou de qualquer material de divulgação do Fundo e/ou da Oferta,
incluindo sem limitação, quaisquer revisões que reflitam alterações nas condições econômicas ou outras circunstâncias
posteriores à data deste Prospecto e/ou do referido material de divulgação, conforme o caso, mesmo que as premissas nas
quais tais projeções se baseiem estejam incorretas.
Eventual descumprimento por quaisquer dos Participantes Especiais e das Instituições Consorciadas de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições responsáveis pela colocação das
Novas Cotas, com o consequente cancelamento de todos Pedidos de Reserva e Boletins de Subscrição feitos perante
tais Participantes Especiais ou Instituições Consorciadas.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer dos Participantes Especiais e das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição ou em
qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação
aplicável à Oferta, tal Participante Especial ou Instituição Consorciada, a critério exclusivo do Coordenador Líder e sem prejuízo
das demais medidas julgadas cabíveis pelo Coordenador Líder, deixará imediatamente de integrar o grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Novas Cotas. Caso tal desligamento ocorra, o(s) Participante(s) Especial(is) ou a(s)
Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de Reserva e Boletins de Subscrição que
tenha(m) recebido e informar imediatamente os respectivos Investidores sobre o referido cancelamento, os quais não mais
participarão da Oferta, sendo que os valores depositados serão devolvidos, sem juros ou correção monetária, e acrescidos dos
rendimentos relacionados aos Investimentos Temporários, calculados pro rata temporis, a partir da Data de Liquidação, com
dedução dos valores relativos aos tributos incidentes, se existentes, e aos encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5
(cinco) Dias Úteis contados do descredenciamento.
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Riscos de pagamento de indenização relacionados ao Contrato de Distribuição.
O Fundo, representado pelo Administrador, é parte do Contrato de Distribuição, que regula os esforços de colocação das
Novas Cotas no Brasil pelos Coordenadores. O Contrato de Distribuição apresenta uma cláusula de indenização em favor dos
Coordenadores para que o Fundo os indenize, caso estes venham a sofrer perdas por conta de eventuais incorreções ou
omissões relevantes nos documentos da Oferta. Uma eventual condenação do Fundo em um processo de indenização com
relação a eventuais incorreções ou omissões relevantes nos documentos da Oferta, poderá afetar negativamente o patrimônio
do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.
Demais riscos.
O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos ao controle do Administrador
e do Gestor, tais como moratória, guerras, revoluções, além de mudanças nas regras aplicáveis aos Ativos e Ativos Financeiros,
mudanças impostas aos Ativos e Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo, alteração na política econômica e
decisões judiciais porventura não mencionados nesta seção.
Informações contidas neste Prospecto.
Este Prospecto contém informações acerca do Fundo, bem como perspectivas de desempenho do Fundo que envolvem riscos
e incertezas.
Não há garantia de que o desempenho futuro do Fundo seja consistente com essas perspectivas. Os eventos futuros poderão
diferir das tendências aqui indicadas.
Adicionalmente, as informações contidas neste Prospecto em relação ao Brasil e à economia brasileira são baseadas em dados
publicados pelo BACEN, pelos órgãos públicos e por outras fontes independentes. As informações sobre o mercado imobiliário,
apresentadas ao longo deste Prospecto foram obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado, informações
públicas e publicações do setor.
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A presente seção destina-se a traçar breves considerações a respeito do tratamento tributário a que estão sujeitos o Fundo e
seus Cotistas. As informações abaixo baseiam-se na legislação pátria vigente à época da elaboração deste Prospecto, sendo
recomendável que os Cotistas do Fundo consultem seus próprios assessores jurídicos a respeito das regras vigentes à época
de cada investimento e dos impactos tributários vinculados às peculiaridades de cada operação.
Tributação no nível da carteira do Fundo
Imposto de Renda
Como regra geral, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos pelo Fundo não estão sujeitos à tributação pelo IR no nível da
carteira, ressalvado o disposto abaixo.
Incide IRRF, observadas as mesmas normas aplicáveis às pessoas jurídicas, sobre os rendimentos e ganhos líquidos auferidos
em aplicações financeiras de renda fixa e/ou variável. Todavia, em relação aos rendimentos produzidos por letras hipotecárias,
certificados de recebíveis imobiliários, letras de crédito imobiliário e cotas de FII admitidas à negociação exclusivamente em
bolsa de valores ou no mercado de balcão, há regra de isenção do IRRF, de acordo com a Lei nº 12.024, de 27 de agosto de
2009, conforme alterada.
(i)

Em linha com a manifestação da RFB, emitida por meio da Solução de Consulta – Cosit nº 181, expedida pela
Coordenação Geral de Tributação em 25 de junho de 2014 e publicada em 4 de julho de 2014, os ganhos de capital
auferidos pelo Fundo na alienação de cotas de outros FIIs sujeitam-se à incidência do IR à alíquota de 20% (vinte por
cento) de acordo com as mesmas normas aplicáveis aos ganhos de capital ou ganhos líquidos auferidos em operações
de renda variável. Com relação aos ganhos de capital auferidos na alienação de letras hipotecárias, certificados de
recebíveis imobiliários e letras de crédito imobiliário, os respectivos ganhos estarão isentos do IR na forma do disposto
na Lei nº 8.668/93.

(ii)

O IR pago no nível da carteira do Fundo, conforme previsão acima, poderá ser compensado com o IRRF a ser retido
na fonte pelo Fundo, por ocasião da distribuição de rendimentos e ganhos de capital, de modo proporcional à
participação do Cotista pessoa jurídica ou pessoa física tributados.

Caso o Fundo aplique recursos em empreendimentos imobiliários que tenham como incorporador, construtor ou sócio, cotista
que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, nos termos da legislação tributária aplicável, percentual
superior a 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas, sua carteira estará sujeita à tributação aplicável às pessoas jurídicas para
fins de incidência da tributação corporativa cabível, como o IRPJ, a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, a Contribuição
ao Programa de Integração Social e Contribuição ao Financiamento da Seguridade Social.
IOF/Títulos
As aplicações realizadas pelo Fundo, em regra, estão atualmente sujeitas à incidência do IOF/Títulos à alíquota de 0% (zero
por cento), sendo possível sua majoração a qualquer tempo, mediante ato do Poder Executivo, até o percentual de 1,5% (um
inteiro e cinquenta centésimo por cento) ao dia, relativamente a transações ocorridas após este eventual aumento.
Não será aplicada a alíquota de 0% (zero por cento) quando o Fundo detiver operações com títulos e valores mobiliários de
renda fixa e de renda variável efetuadas com recursos provenientes de aplicações feitas por investidores estrangeiros em cotas
do Fundo, ocasião na qual será aplicada a correspondente alíquota, conforme o caso, nos termos da legislação aplicável.

133

Tributação dos Cotistas do Fundo residentes no Brasil
Imposto de Renda
O Fundo é obrigado a distribuir aos Cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros apurados segundo o
regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. A
distribuição destes lucros pelo Fundo a qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeita-se à incidência do IR, à
alíquota de 20% (vinte por cento).
(i)

Por ser o Fundo um condomínio fechado, o IRRF incidirá sobre o ganho auferido (a) na amortização das cotas; (b) na
alienação de cotas; e (c) no resgate das cotas, em decorrência da liquidação do Fundo. O IR pago nestes eventos será
considerado (a) definitivo no caso de investidores pessoas físicas, e (b) antecipação do IRPJ para os Cotistas pessoas
jurídicas.

(ii)

Em conformidade com o disposto na Lei nº 11.033/04, alterada pela Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, o
Cotista pessoa física ficará isento do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos distribuídos na hipótese de o
Fundo, cumulativamente: (a) possuir número igual ou superior a 50 (cinquenta) Cotistas; (b) o Cotista pessoa física,
individualmente, não possuir participação em Cotas do Fundo em percentual igual ou superior a 10% (dez por cento)
da totalidade de Cotas emitidas do Fundo; (c) o Cotista pessoa física não seja detentor de Cotas que lhe outorguem
o direito ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez por cento) do rendimento total auferido pelo Fundo no
período, e, ainda; (d) as Cotas serem admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de
balcão organizado.

(iii)

Conforme previsão do artigo 40, § 2º, da IN da RFB nº 1.585, de 31 de agosto de 2015, a verificação das condições
mencionadas acima será realizada no último dia de cada semestre ou na data da declaração de distribuição dos
rendimentos pelo Fundo, o que ocorrer primeiro.

(iv)

Não há nenhuma garantia ou controle efetivo por parte do Administrador e do Gestor, no sentido de que o Fundo
manterá as características previstas nos incisos I – III do acima, principalmente quanto ao fato do Fundo ter, no mínimo,
50 (cinquenta) Cotistas para fins da isenção do Cotista pessoa física, visto que as Cotas serão negociadas livremente
no mercado secundário.

IOF/Títulos
O IOF/Títulos é cobrado à alíquota de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate, liquidação ou repactuação das cotas
do Fundo, limitado a um percentual do rendimento da operação, em função do prazo, conforme a tabela regressiva anexa ao
Decreto nº 6.306/07, sendo este limite igual a 0% (zero por cento) do rendimento para as operações com prazo igual ou
superior a 30 (trinta) dias. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo, por ato do Poder
Executivo, até o percentual de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) ao dia.

Tributação dos Cotistas do Fundo não-residentes no Brasil
Imposto de Renda
Os Investidores 4373 estarão sujeitos a regime de tributação diferenciado. Regra geral, os ganhos de capital e rendimentos
auferidos por tais cotistas, estarão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 15% (quinze por cento), nos termos da IN RFB nº
1.585, de 31 de agosto de 2015.
No entanto, de acordo com o atual entendimento das autoridades fiscais sobre o tema, expresso no artigo 85, § 4º, da IN nº
1.585, de 31 de agosto de 2015, estarão isentos do Imposto de Renda os rendimentos distribuídos pelo Fundo ao cotista
pessoa física não residente no País que se qualifique como Investidor 4373, cujas cotas sejam negociadas exclusivamente em
bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado e desde que o cotista seja titular de menos de 10% (dez por cento) do
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montante total de cotas emitidas pelo Fundo ou cujas cotas lhe atribua direito ao recebimento de rendimentos iguais ou
inferiores a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo e o Fundo receba investimento de, no mínimo,
50 (cinquenta) cotistas.
Os ganhos de capital auferidos pelos Investidores 4373 na alienação de Cotas do Fundo realizadas em bolsa de valores, de
acordo com uma razoável interpretação das regras vigentes, serão isentos do IRRF.
IOF/Câmbio
A liquidação das operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro para ingresso de recursos no país para aplicação
no mercado financeiro e de capitais estão sujeitas à alíquota 0% (zero por cento) do IOF/Câmbio. A mesma alíquota aplica-se
às remessas efetuadas para retorno dos recursos ao exterior. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada
a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), relativamente a transações
ocorridas após este eventual aumento.
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Administração, escrituração, controladoria e custódia
A BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira devidamente credenciada pela CVM para
o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 11.784, de
30 de junho de 2011.
Como administrador fiduciário de fundos de investimento voltados para investidores exclusivos e institucionais, o grupo do
Administrador mantém uma carteira aproximada de R$ 107.600.000.000,00 (cento e sete bilhões e seiscentos milhões de reais)
distribuídos em 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) fundos de investimento, entre fundos de investimento em participações,
fundos de investimento imobiliário e fundos de investimento em direitos creditórios.
O Administrador possui uma carteira uma carteira aproximada de R$ 17.900.000.000,00 (dezessete bilhões e novecentos
milhões de reais) distribuídos em 66 (sessenta e seis) fundos de investimento imobiliário de diversos segmentos: shopping
centers, lajes corporativas, residenciais, galpões logísticos, centro de distribuições, etc., conforme dados disponibilizados pela
ANBIMA.

Gestão
Perfil do Gestor

Nota: Informações refletem as intenções e expectativas do Gestor com relação às funções que por este serão exercidas.
Fonte: Gestor.
Data Base: Setembro de 2020.
A HSI, tal como hoje opera, surgiu como a divisão de real estate da GP Investimentos, grupo que se tornou a Prosperitas Investimentos
S.A. em 2006, e, posteriormente, a HSI – Hemisfério Sul Investimentos S.A. em 2012 e HSI – Hemisfério Sul Investimentos Ltda. em
2019. A HSI é uma gestora de recursos independente, que investe em diversas classes de ativo imobiliário, com foco no Mercado
Imobiliário e Crédito Estruturado, por meio de aquisições, desenvolvimento e plataformas operacionais. Atuando como gestora de
Fundos Private Equity, é focada em Real Estate e Crédito em território nacional. Nos anos de 2013 e 2016, foi reconhecida como a
maior Asset Under Management na América Latina (PERE – Private Equity Real Estate – 2013 e 2016) e em 2016 como a 35ª (trigésima
quinta) maior gestora do mundo (PERE – Private Equity Real Estate – 2016).
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Originalmente dedicada exclusivamente à administração e gestão de recursos de investidores institucionais estrangeiros,
inaugurou um novo capítulo de sua história em 2019, com a realização junto ao mercado brasileiro de duas ofertas públicas
de cotas do HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário, por meio das quais foram captados R$1.560.000.000,00 (um bilhão,
quinhentos e sessenta milhões de reais).
Até o lançamento de seu primeiro fundo de investimento aberto para negociação em bolsa, o HSI Malls Fundos de Investimento
Imobiliário, os investidores da HSI eram somente investidores institucionais internacionais de vários países, tais como, Estados
Unidos da América, Alemanha, Suíça, Singapura e Emirados Árabes, representados por universidades/endowments, fundos
soberanos, fundações, fundos de fundos, seguradoras, family offices e fundos de pensão. Com eles, a HSI captou mais de R$
12 bilhões. Hoje, além deste grupo de investidores institucionais, a HSI faz a gestão de investimentos para mais de 80.000
(oitenta mil) investidores locais.
A HSI constrói relacionamentos de longo prazo com investidores ou parceiros de negócio, e busca atuar com disciplina, dentro
das melhores práticas do negócio. Aos investidores, a HSI busca oferecer experiência e agilidade na identificação de
oportunidades e gestão dos investimentos. Aos parceiros de negócio, a HSI aporta compromissos e diálogo para construir a
melhor solução na busca por geração de valor.
A linha do tempo abaixo ilustra os principais exemplos relacionados ao Gestor desde sua constituição:

Fonte: Gestor.
Data Base: Setembro de 2020.
Em operações de crédito, a HSI tem atuação concentrada no Middle Market. Com o conhecimento e a experiência de sua
equipe, a HSI conduz a análise das potenciais empresas financiadas e das respectivas transações. A expertise da equipe amplia
a visão e as perspectivas das empresas financiadas, na medida que lhes confere suporte e acesso a competências para o seu
sucesso. A HSI realiza monitoramento ativo e constante dos investimentos, estabelecendo metas e favorecendo a disciplina
financeira de tais empresas.
Na visão da HSI, suas operações de crédito estruturado da HSI têm representado uma opção financeira competitiva ao
oferecido pelo mercado. Para que a operação seja corretamente estruturada, a partir das análises são realizados estudos e
projeções de forma que suas fraquezas possam ser corrigidas e suas forças aprimoradas, reforçando sua capacidade de
crescimento e maturação de negócios, com o apoio da equipe HSI, que conta com mais de 50 (cinquenta) profissionais.
Na área de Real Estate, a HSI cria valor no investimento por meio de posições controladoras, que a possibilita contribuir e
buscar valor por meio de sua gestão ativa, e é especialista em alavancar operações imobiliárias através da criação de
plataformas de investimento. O modelo de gestão é fundamental na qualidade do retorno destes investimentos, evidenciado
por track record que reflete a força de ações em diversas áreas deste mercado: edifícios corporativos, galpões logísticos,
shoppings centers, hotéis, incorporação residencial, loteamentos e self-storage.
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Nota:

Private Equity Retail Estate (PERE) magazine;
Inclui desenvolvimento.
Apresentação Shopping Tucuruvi, Libercon, Revista Buildings, Siila e Gestor.
1
2

Fonte:

Entre as principais características da HSI ao longo dos últimos 15 (quinze) anos estão: conhecimento do mercado, experiência
no desenvolvimento de projetos e gestão de investimentos, combinados com a capacidade de antecipar as tendências do
mercado e agilidade da tomada de decisões.
No setor logístico, em especial, a linha do tempo abaixo ilustra os principais exemplos relacionados ao Gestor desde sua
constituição:

Fonte: Gestor.
Data base: Setembro de 2020.
A HSI possui experiente equipe interna de engenharia e arquitetura e histórico no setor logístico, tendo atuado em mais de
2,3 milhões de m² de área construída e 830 mil m² de área potencial para desenvolvimento.
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Equipe
A equipe do Gestor, com mais de 50 profissionais, é estruturada de forma a promover estratégias de investimento baseadas
na experiência de mercado.

Fonte: Gestor.
Data Base: Setembro de 2020.
Perfil da Equipe:
Na data deste Prospecto, as pessoas envolvidas, e suas respectivas experiências profissionais, com a gestão do Fundo são as
seguintes:
Máximo Lima: À frente da HSI desde sua fundação, o Sr. Lima é
responsável pelo planejamento estratégico da companhia e pela
estratégia de investimento em real estate, tendo usado sua rede de
contatos e sua experiência para formar um histórico positivo.
Coordenou mais de 100 transações, dentre elas a criação da CLB,
plataforma de galpões logísticos, e sua venda para a GLP, à época, a
maior transação imobiliária do Brasil.
O Sr. Lima iniciou a sua carreira no setor de hedge funds em 1997,
juntou-se ao banco de investimentos Wassertein Perella & Co.,
participando, em 1999, do management buyout da divisão de
mercados emergentes. Retornou ao Brasil em 2000, sendo
responsável pela estruturação das primeiras operações de
securitização da Rio Bravo, operação até então incipiente no país. Em
2003, fundou a divisão de real estate da GP Investimentos com dois
sócios, grupo que se tornou a Prosperitas, em 2005, e posteriormente
a HSI, em 2012.
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David Ariaz: Há 8 anos na HSI, o Sr. Ariaz é responsável pelo
planejamento financeiro da companhia com enfoque nos fundos sob
gestão e nas companhias investidas. Acompanha cada projeto
através do relacionamento com conselhos de administração e
coordena o compliance e a gestão de riscos dos fundos e da
empresa, endossando cada transação. Conduz o relacionamento
com grandes bancos e lidera as operações de alavancagem. Na área
de crédito, supervisiona a estruturação de operações junto com os
diretores, adequando o investimento ao perfil da empresa.
Antes de ingressar na HSI, estruturou e originou financiamentos
imobiliários de mais de BRL 2 bilhões, e foi responsável por construir,
à época, a maior plataforma de galpões logísticos do país, além de
contribuir diretamente na profissionalização do mercado de
financiamento imobiliário brasileiro. Foi sócio e CFO da Bracor
Investimentos Imobiliários, e Diretor de Finanças Estruturadas e Asset
Management da Brazilian Capital.

Felipe Gaiad: Há 14 anos na HSI, o Sr. Gaiad participou da execução
de diversas transações, coordenando a equipe de investimentos
em real estate e liderando os processos de análise e a contratação
de novos negócios. Sua experiência inclui aquisições e
desenvolvimento greenfield de ativos imobiliários, entre as quais,
destacam-se: incorporação da torre comercial ECO Berrini (LEED
Platinum, São Paulo); aquisição do portfólio de galpões da Bracor
Investimentos Imobiliários, e posterior venda para a GLP; e a
formação da joint venture com a Saphyr Shopping Centers e sua
consolidação. Em 2019 conduziu o IPO do primeiro fundo imobiliário
sob gestão da HSI. O Sr Gaiad faz parte do conselho de
administração da Saphyr, e participa ativamente das decisões
estratégicas da companhia.
Antes de ingressar na HSI, o Sr. Gaiad trabalhou na tesouraria dos
bancos Bozano Simonsen e Bank of America, negociando nas mesas
de operações.
Tese de Investimentos
AS PREMISSAS E PROJEÇÕES ABAIXO NÃO REPRESENTAM E NEM DEVEM SER CONSIDERADAS, A QUALQUER
MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE OU
RESULTADOS FUTUROS OU DE ISENÇÃO DE RISCOS AOS COTISTAS. AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS ABAIXO SÃO
BASEADAS EM PROJEÇÕES DE MERCADO QUE PODEM SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES DOS RESULTADOS
REAIS.
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Fonte: Gestor.
Data Base: setembro de 2020.
Na visão do gestor, as taxas de juros se manterão em níveis historicamente baixos por um longo período, no curto o prazo a
queda do PIB associada a inflação baixa e a liquidez global e no longo prazo, a pauta reformista do governo reforçam essa
tese.

Fonte: Boletim Focus 28/08/2020, Ipeadata, IBGE, LCA.
Na visão do Gestor, o mercado de FII no Brasil é concentrado em três setores: Shoppings Centers, Corporativo e Logístico, de
forma que o investimento em camadas e classes de ativos com menor disputa levam a melhores margens e possibilitam uma
maior diversificação de riscos setoriais.
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Fonte: Siila brasil.
Data Base: julho de 2020.

145

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

146

9.

RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS COM O FUNDO E COM A OFERTA

147

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

148

9.

RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS COM O FUNDO E COM A OFERTA

Além do relacionamento decorrente da Oferta, as instituições envolvidas na Oferta mantêm relacionamento comercial, de
acordo com as práticas usuais do mercado financeiro e de capitais, com o Administrador, com os Coordenadores ou com
sociedades de seu conglomerado econômico, podendo, no futuro, ser contratadas por estes para assessorá-las, inclusive na
realização de investimentos ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução de suas atividades.
Relacionamento entre Administrador e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente de outras ofertas públicas de distribuição de valores
mobiliários emitidos por veículos administrados pelo Administrador, o Coordenador Líder e o Administrador não possuem
qualquer relação societária entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes em operações
regulares de mercado.
Não obstante, o Coordenador Líder poderá no futuro manter relacionamento comercial com o Fundo, oferecendo seus
produtos e/ou serviços no assessoramento para realização de investimentos e/ou em quaisquer outras operações de banco
de investimento, incluindo a coordenação de outras ofertas de cotas do Fundo e de outros fundos administrados pelo
Administrador, podendo vir a contratar com o Coordenador Líder ou qualquer outra sociedade de seu conglomerado
econômico tais produtos e/ou serviços de banco de investimento necessárias à condução das atividades do Fundo, observados
os requisitos legais e regulamentares aplicáveis no que concerne a contratação pelo Fundo.
Exceto pelo Comissionamento a ser pago em decorrência da Oferta, conforme previsto página 98 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga o Coordenador Líder ou a sociedades do seu conglomerado econômico no contexto
da Oferta.
Relacionamento entre Administrador e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Administrador e o Bradesco BBI, bem como
qualquer relacionamento ou situação entre si que possa configurar conflito de interesses no âmbito da Oferta, e o
relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de mercado, tais como relacionamentos comerciais
decorrentes da distribuição, custódia ou escrituração de valores mobiliários no mercado e a realização da presente Oferta.
Relacionamento entre o Administrador e o Gestor
Na data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Administrador e o Gestor, bem como qualquer
relacionamento ou situação entre si que possa configurar conflito de interesses no âmbito da Oferta, e o relacionamento entre
eles se restringe à atuação como contrapartes de mercado, além do relacionamento decorrente do fato de o Gestor ter sido
contratada pelo Administrador para a gestão da carteira do Fundo.
Relacionamento entre o Administrador e o Auditor Independente
Na data deste Prospecto, o Administrador e o Auditor Independente não possuem qualquer relação societária entre si, e o
relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de mercado.
O Administrador e o Auditor Independente não identificaram conflitos de interesse decorrentes dos relacionamentos acima
descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.
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Relacionamento entre o Gestor e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da Oferta e de outras ofertas públicas de distribuição de valores
mobiliários emitidos por veículos geridos pelo Gestor, o Coordenador Líder e o Gestor não possuem qualquer relação societária entre
si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes em operações regulares de mercado, de forma que o
Gestor não possui qualquer outro relacionamento relevante com o Coordenador Líder ou seu conglomerado econômico.
Não obstante, o Coordenador Líder poderá no futuro manter relacionamento comercial com o Gestor, oferecendo seus
produtos e/ou serviços no assessoramento para realização de investimentos e/ou em quaisquer outras operações de banco
de investimento, incluindo a coordenação de outras ofertas de cotas do Fundo e de outros fundos geridos pelo Gestor,
podendo vir a contratar com o Coordenador Líder ou qualquer outra sociedade de seu conglomerado econômico tais produtos
e/ou serviços de banco de investimento necessárias à condução das atividades do Gestor, observados os requisitos legais e
regulamentares aplicáveis no que concerne a contratação pelo Fundo.
O Coordenador Líder e o Gestor não identificaram, na data deste Prospecto, conflitos de interesses decorrentes dos
relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.
Relacionamento entre o Gestor e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Gestor e o Bradesco BBI, bem como qualquer
relacionamento ou situação entre si que possa configurar conflito de interesses no âmbito da Oferta, e o relacionamento entre
eles se restringe à atuação como contrapartes de mercado, tais como relacionamentos comerciais decorrentes da distribuição
de valores mobiliários no mercado e a realização da presente Oferta.
Não obstante, o Bradesco BBI poderá manter relacionamento comercial com o Gestor, oferecendo seus produtos e/ou serviços
no assessoramento para realização de investimentos e/ou em quaisquer outras operações de banco de investimento, incluindo
a coordenação de outras ofertas de cotas e/ou de financiamento do Fundo e de outros fundos geridos pelo Gestor, podendo
vir a contratar com o Bradesco BBI ou qualquer outra sociedade de seu conglomerado econômico tais produtos e/ou serviços
de banco de investimento e/ou banco múltiplo, necessárias à condução das atividades do Gestor, observados os requisitos
legais e regulamentares aplicáveis no que concerne a contratação pelo Fundo.
Relacionamento entre o Gestor e o Auditor Independente
O Gestor não mantém, na data deste Prospecto, qualquer relacionamento comercial relevante com o Auditor Independente.
O Gestor e o Auditor Independente não identificaram conflitos de interesses decorrentes dos relacionamentos acima descritos
e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.
Relacionamento entre o Coordenador Líder e o Auditor Independente
Na data deste Prospecto, o Coordenador Líder e o Auditor Independente não possuem qualquer relação societária entre si, e o
relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de mercado.
O Coordenador Líder e o Auditor Independente não identificaram conflitos de interesse decorrentes dos relacionamentos acima
descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.
Relacionamento entre o Bradesco BBI e o Auditor Independente
Na data deste Prospecto, o Bradesco BBI e o Auditor Independente não possuem qualquer relação societária entre si, e o
relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de mercado.
O Bradesco BBI e o Auditor Independente não identificaram conflitos de interesse decorrentes dos relacionamentos acima
descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.
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ANEXO I - INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DO FUNDO
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ANEXO II - ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS QUE APROVOU O REGULAMENTO VIGENTE DO FUNDO
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ANEXO III - REGULAMENTO CONSOLIDADO E VIGENTE DO FUNDO
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+6,/2*Ë67,&$)81'2'(,19(67,0(172,02%,/,È5,2

'2)81'2

$UW 2 +6, /2*Ë67,&$ )81'2 '( ,19(67,0(172 ,02%,/,È5,2 GHVLJQDGR QHVWH
UHJXODPHQWRFRPR³)81'2´pXPIXQGRGHLQYHVWLPHQWRLPRELOLiULR ³),,´ FRQVWLWXtGRVREDIRUPD
GH FRQGRPtQLR IHFKDGR FRP SUD]R GH GXUDomR LQGHWHUPLQDGR UHJLGR SHOR SUHVHQWH UHJXODPHQWR
³5HJXODPHQWR´ HSHODVGLVSRVLo}HVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHVTXHOKHIRUHPDSOLFiYHLV

±2)81'2pDGPLQLVWUDGRSHOD%5/75867',675,%8,'25$'(7Ë78/26(9$/25(6
02%,/,È5,266$LQVWLWXLomRILQDQFHLUDFRPVHGHQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXOR
QD5XD,JXDWHPLQDQGDUSDUWH,WDLP%LEL&(3LQVFULWDQR&DGDVWUR1DFLRQDO
GH 3HVVRD -XUtGLFD GR 0LQLVWpULR GD (FRQRPLD ³&13-´  VRE R Q LQVWLWXLomR
DXWRUL]DGD SHOD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ³&90´  SDUD R H[HUFtFLR SURILVVLRQDO GH
DGPLQLVWUDomRILGXFLiULDGHFDUWHLUDVGHYDORUHVPRELOLiULRVFRQIRUPH$WR'HFODUDWyULR&90Q
GHGHMXQKRGH GRUDYDQWHVLPSOHVPHQWHGHQRPLQDGR³$'0,1,675$'25´ 2QRPHGR
GLUHWRUUHVSRQViYHOSHODVXSHUYLVmRGR)81'2SRGHVHUHQFRQWUDGRQRHQGHUHoRHOHWU{QLFRGD&90
ZZZFYPJRYEU 


7RGDVDVLQIRUPDo}HVHGRFXPHQWRVUHODWLYRVDR)81'2TXHSRUIRUoDGHVWH5HJXODPHQWR
HRX QRUPDV DSOLFiYHLV GHYHP ILFDU GLVSRQtYHLV DRV FRWLVWDV GR )81'2 ³&RWLVWDV´  SRGHUmR VHU
REWLGRV HRX FRQVXOWDGRV QD VHGH GR $'0,1,675$'25 RX HP VXD SiJLQD QD UHGH PXQGLDO GH
FRPSXWDGRUHVQRVHJXLQWHHQGHUHoRKWWSVZZZEUOWUXVWFRPEU

'23Ò%/,&2$/92

$UW±2)81'2GHVWLQDVHDLQYHVWLGRUHVHPJHUDOVHMDPHOHVSHVVRDVItVLFDVRXMXUtGLFDVIXQGRV
GHLQYHVWLPHQWRHQWLGDGHVDEHUWDVRXIHFKDGDVGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDUUHJLPHVSUySULRVGH
SUHYLGrQFLDVRFLDORXTXDLVTXHURXWURVYHtFXORVGHLQYHVWLPHQWRGRPLFLOLDGRVRXFRPVHGHFRQIRUPH
RFDVRQR%UDVLOHRXQRH[WHULRU

'22%-(7,92

$UW2REMHWLYRGR)81'2pDREWHQomRGHUHQGDHJDQKRGHFDSLWDOPHGLDQWHLQYHVWLPHQWRGH
QRPtQLPR GRLVWHUoRV GRVHXSDWULP{QLROtTXLGR

L
GLUHWDPHQWHHPGLUHLWRVUHDLVVREUHLPyYHLVFRQVWUXtGRVORFDOL]DGRVQRWHUULWyULRQDFLRQDO
SURYHQLHQWHV GR VHJPHQWR ORJtVWLFR LQFOXLQGR LPyYHLV FDUDFWHUL]DGRV FRPR JDOS}HV
LQGXVWULDLV FRP SRWHQFLDO GH JHUDomR GH UHQGD VHMD SHOD ORFDomR DUUHQGDPHQWR
H[SORUDomRGRGLUHLWRGHVXSHUItFLHRXDOLHQDomRLQFOXLQGRSRUPHLRGHFRQWUDWR³DWtSLFR´
QD PRGDOLGDGH EXLOW WR VXLW RX VDOH DQG OHDVHEDFN RX DLQGD TXDOTXHU RXWUD IRUPD
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FRQWUDWXDODGPLWLGDQDOHJLVODomRDSOLFiYHOLQFOXVLYHEHQVHGLUHLWRVDHOHVUHODFLRQDGRV
³,PyYHLV$OYR´ H

LL 

LQGLUHWDPHQWHQRV,PyYHLV$OYRPHGLDQWHDDTXLVLomRGH D Do}HVRXFRWDVGHVRFLHGDGHV
GH SURSyVLWR HVSHFtILFR ³63(´  TXH LQYLVWDP QR PtQLPR  GRLV WHUoRV  GH VHX
SDWULP{QLROtTXLGRHP,PyYHLV$OYR E FRWDVGH),,VTXHLQYLVWDPQRPtQLPR GRLV
WHUoRV GRVHXSDWULP{QLROtTXLGRHP,PyYHLV$OYRGHIRUPDGLUHWDRXLQGLUHWDSRUPHLR
GHSDUWLFLSDomR HP63(V TXHLQYLVWDPQRPtQLPR  GRLVWHUoRV GR VHXSDWULP{QLR
OtTXLGRHP,PyYHLV$OYRH F FRWDVGH)XQGRVGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV ³),3´ 
TXHLQYLVWDPHP63(VTXHWHQKDPSRUREMHWLYRLQYHVWLUQRPtQLPR GRLVWHUoRV GH
VHXSDWULP{QLROtTXLGRHP,PyYHLV$OYR VHQGRTXHRV,PyYHLV$OYRHRVDWLYRVUHIHULGRV
QDVDOtQHDV³D´D³F´VmRGRUDYDQWHUHIHULGRVFRPR³$WLYRV$OYR´ 


2)81'2SRGHUiDGTXLULU,PyYHLV$OYRHRX,PyYHLVHP&RQVWUXomRFRQIRUPHGHILQLGRVQR
$UWDEDL[RVREUHRVTXDLVWHQKDPVLGRFRQVWLWXtGRV{QXVUHDLVDQWHULRUPHQWHDRVHXLQJUHVVRQR
SDWULP{QLRGR)81'2

 $V DTXLVLo}HV DOLHQDo}HV H GHPDLV IRUPDV GH LQYHVWLPHQWR H GHVLQYHVWLPHQWR GRV $WLYRV
FRQIRUPHGHILQLGR QR $UWDEDL[R SHOR)81'2 GHYHUmR REHGHFHU j SROtWLFDGHLQYHVWLPHQWR GR
)81'2HjVGHPDLVFRQGLo}HVHVWDEHOHFLGDVQHVWH5HJXODPHQWR

2VLPyYHLVEHQVHGLUHLWRVGHXVRDVHUHPDGTXLULGRVSHOR )81'2VHUmRREMHWRGHSUpYLD
DYDOLDomRQRVWHUPRVGRGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90QGHGHRXWXEURGH
FRQIRUPHDOWHUDGD ³,QVWUXomR&90´ 2ODXGRGHDYDOLDomRGRVLPyYHLVGHYHUiVHUHODERUDGR
FRQIRUPHR$QH[RGD,QVWUXomR&90

 2EVHUYDGDV DV UHVWULo}HV GLVSRVWDV QHVWH DUWLJR  SDUD RV ILQV GR &yGLJR $1%,0$ GH
5HJXODomR H 0HOKRUHV 3UiWLFDV SDUD $GPLQLVWUDomR GH 5HFXUVRV GH 7HUFHLURV H GDV ³5HJUDV H
3URFHGLPHQWRV $1%,0$ SDUD &ODVVLILFDomR GR ),, Q´ GH  GH PDLR GH  R )81'2 p
FODVVLILFDGRFRPR³),,5HQGD*HVWmR$WLYD´VHJPHQWR³/RJtVWLFD´

$GLFLRQDOPHQWHR)81'2SRGHUiUHDOL]DULQYHVWLPHQWRVDWpROLPLWHGH WULQWDHWUrVSRU
FHQWR GRSDWULP{QLROtTXLGRGR)81'2QRV2XWURV$WLYRVPHQFLRQDGRVQRDUWLJRDEDL[R

'$32/Ë7,&$'(,19(67,0(172

$UW2VUHFXUVRVGR)81'2VHUmRDSOLFDGRVVHJXQGRXPDSROtWLFDGHLQYHVWLPHQWRGHILQLGDGH
IRUPDDSURSRUFLRQDUDR&RWLVWDXPDUHPXQHUDomRSDUDRLQYHVWLPHQWRUHDOL]DGR$DGPLQLVWUDomRGR
)81'2VHSURFHVVDUiHPDWHQGLPHQWRDRVVHXVREMHWLYRVQRVWHUPRVGR$UWDFLPDREVHUYDQGR
FRPR SROtWLFD GH LQYHVWLPHQWR UHDOL]DU LQYHVWLPHQWRV LPRELOLiULRV GH ORQJR SUD]R REMHWLYDQGR
IXQGDPHQWDOPHQWH
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,

DXIHULU UHFHLWDV SRU PHLR GH ORFDomR DUUHQGDPHQWR RX DLQGD TXDOTXHU RXWUD IRUPD
FRQWUDWXDO DGPLWLGD QD OHJLVODomR DSOLFiYHO VHQGR DGPLWLGD D FHOHEUDomR GH FRQWUDWRV
³DWtSLFRV´QDVPRGDOLGDGHV EXLOWWRVXLWRX VDOHDQGOHDVHEDFNRXH[SORUDomRGRGLUHLWRGH
VXSHUItFLHGRV,PyYHLV$OYRHRXGRV,PyYHLVHP&RQVWUXomRLQWHJUDQWHVGRVHXSDWULP{QLR
LPRELOLiULRLQFOXVLYHEHQVHGLUHLWRVDHOHVUHODFLRQDGRVSRGHQGRLQFOXVLYHFHGHUDWHUFHLURV
WDLV GLUHLWRV H REWHU JDQKR GH FDSLWDO FRP D FRPSUD H YHQGD GRV ,PyYHLV $OYR HRX GRV
,PyYHLVHP&RQVWUXomR


,, DXIHULUUHQGLPHQWRVHREWHUJDQKRVGHFDSLWDOFRPDFRPSUDHYHQGDGRV$WLYRV$OYRH

,,, DXIHULUUHQGLPHQWRVHFRQIRUPHDSOLFiYHOREWHUJDQKRVGHFDSLWDOFRPDFRPSUDHYHQGD
GRV 2XWURV $WLYRV H GRV $WLYRV )LQDQFHLURV FRQIRUPH GHVFULWRV $UW  H QR $UW  GHVWH
5HJXODPHQWR

$UW2)81'2LQYHVWLUiQRPtQLPR GRLVWHUoRV GRSDWULP{QLROtTXLGRQRV$WLYRV$OYRH
SRGHUiDLQGDDGTXLULURVDWLYRVDEDL[ROLVWDGRVDWpROLPLWHGH XPWHUoR GRSDWULP{QLROtTXLGR
GR )81'2 ³2XWURV $WLYRV´ H HP FRQMXQWR FRP RV $WLYRV $OYR GRUDYDQWH GHQRPLQDGRV
VLPSOHVPHQWHRV³$WLYRV´ 

L
GLUHLWRVUHDLVVREUHLPyYHLVHPFRQVWUXomRORFDOL]DGRVQRWHUULWyULRQDFLRQDOSURYHQLHQWHV
GR VHJPHQWR ORJtVWLFR LQFOXLQGR LPyYHLV FDUDFWHUL]DGRV FRPR JDOS}HV LQGXVWULDLV FRP
SRWHQFLDOGHJHUDomRGHUHQGDVHMDSHODORFDomRDUUHQGDPHQWRH[SORUDomRGRGLUHLWRGH
VXSHUItFLHRXDOLHQDomRLQFOXLQGRSRUPHLRGHFRQWUDWR³DWtSLFR´QDPRGDOLGDGH EXLOWWR
VXLW RX VDOH DQG OHDVHEDFN RX DLQGD TXDOTXHU RXWUD IRUPD FRQWUDWXDO DGPLWLGD QD
OHJLVODomR DSOLFiYHO LQFOXVLYH EHQV H GLUHLWRV D HOHV UHODFLRQDGRV ³,PyYHLV HP
&RQVWUXomR´ 
LL 
Do}HVRXFRWDVGH63(VFXMR~QLFRSURSyVLWRVHHQTXDGUHHQWUHDVDWLYLGDGHVSHUPLWLGDV
DRV),,VHTXHLQYLVWDPHP,PyYHLVHP&RQVWUXomR
LLL 
FRWDV GH ),3 TXH WHQKDP FRPR SROtWLFD GH LQYHVWLPHQWR H[FOXVLYDPHQWH DWLYLGDGHV
SHUPLWLGDVDRV),,VHTXHLQYLVWDPHP63(VTXHWHQKDPSRUREMHWLYRLQYHVWLUHP,PyYHLV
HP&RQVWUXomR
LY  FRWDV GH IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR HP Do}HV TXH VHMDP VHWRULDLV H TXH LQYLVWDP
H[FOXVLYDPHQWHQRPHUFDGRLPRELOLiULRHTXHWHQKDPFRPRREMHWRSULQFLSDORLQYHVWLPHQWR
QRV$WLYRV$OYR
Y
OHWUDVGHFUpGLWRLPRELOLiULRGHHPLVVmRGHXPDGDV RLWR LQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVFRP
PDLRUYDORUGHDWLYRVFRQIRUPHGLYXOJDGRSHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLODVHUYHULILFDGR
QDGDWDGHDTXLVLomRHRXVXEVFULomRGRV$WLYRV ³,QVWLWXLomR)LQDQFHLUD$XWRUL]DGD´ 
YL  OHWUDVKLSRWHFiULDVGHHPLVVmRGHXPD,QVWLWXLomR)LQDQFHLUD$XWRUL]DGD
YLL  OHWUDVLPRELOLiULDVJDUDQWLGDVTXHSRVVXDPQRPRPHQWRGHVXDDTXLVLomRFODVVLILFDomR
GH ULVFR UDWLQJ  HP HVFDOD QDFLRQDO GH ORQJR SUD]R LJXDO RX VXSHULRU D ³$´ RX
HTXLYDOHQWHDWULEXtGDSHOD6WDQGDUG 3RRUV)LWFK5DWLQJVRX0RRG\¶V
YLLL  FHUWLILFDGRV GH UHFHEtYHLV LPRELOLiULRV TXH SRVVXDP QR PRPHQWR GH VXD
DTXLVLomRVXEVFULomRDRPHQRVGHIRUPDLQGLFDWLYD D FODVVLILFDomRGHULVFR UDWLQJ HP
HVFDOD QDFLRQDO GH ORQJR SUD]R LJXDO RX VXSHULRU D ³$´ RX HTXLYDOHQWH DWULEXtGD SHOD
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L[ 
[

6WDQGDUG 3RRUV)LWFK5DWLQJVRX0RRG\¶VRX E JDUDQWLDUHDOLPRELOLiULDFXMRODXGRGH
DYDOLDomR FRQVLGHUDQGR R YDORU GH YHQGD D PHUFDGR FRQVWDQWH GR UHIHULGR ODXGR 
HYLGHQFLHTXHDUHIHULGDJDUDQWLDUHDOLPRELOLiULDFRUUHVSRQGHDQRPtQLPR FHP
SRU FHQWR  GR VDOGR GHYHGRU GRV FHUWLILFDGRV GH UHFHEtYHLV LPRELOLiULRV QD GDWD GD
UHVSHFWLYDDTXLVLomRVXEVFULomRSHOR)81'2
FRWDV GH IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR TXH WHQKDP SRU REMHWLYR LQYHVWLU HP WtWXORV H YDORUHV
PRELOLiULRV LQFOXLQGRFHUWLILFDGRVGHUHFHEtYHLVLPRELOLiULRV H
FHUWLILFDGRV GH SRWHQFLDO DGLFLRQDO GH FRQVWUXomR HPLWLGRV FRP EDVH QD ,QVWUXomR &90
QGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD


 2 LQYHVWLPHQWR SHOR )81'2 HP ,PyYHLV HP &RQVWUXomR FDUDFWHUL]DGRV FRPR SURMHWRV GH
JUHHQILHOGRXVHMDSURMHWRVFRPSOHWDPHQWHQRYRVHPIDVHSUpRSHUDFLRQDOHTXHQmRSRVVXDPQD
GDWDGRLQYHVWLPHQWRSHOR)81'2ORFDWiULRGHILQLGRRXFRQWUDWR³DWtSLFR´GHORFDomRHPYLJRUQD
PRGDOLGDGHEXLOWWRVXLWRXVDOHDQGOHDVHEDFNRXDLQGDTXDOTXHURXWUDIRUPDFRQWUDWXDODGPLWLGD
QDOHJLVODomRDSOLFiYHOHVWDUiOLPLWDGRDRPRQWDQWHHTXLYDOHQWHD FLQFRSRUFHQWR GRSDWULP{QLR
OtTXLGRGR)81'2

 2 DFRPSDQKDPHQWR GR HQTXDGUDPHQWR DRV OLPLWHV UHIHULGRV QR FDSXW GHVWH DUWLJR VHUi
UHDOL]DGRGLDULDPHQWHFRPEDVHQRSDWULP{QLROtTXLGRGR)81'2FRPQRPi[LPR XP GLD~WLOGH
GHIDVDJHP $GLFLRQDOPHQWH R *(6725 GHYHUi HQFDPLQKDU DR $'0,1,675$'25 D
GRFXPHQWDomRPHQFLRQDGDQRLQFLVR YLLL DOtQHD E GRFDSXWSUHYLDPHQWHjDTXLVLomRSHOR)81'2
GRV$WLYRV

$UW1mRVHUiQHFHVViULDDDSURYDomRSHODDVVHPEOHLDJHUDOGRV&RWLVWDV ³$VVHPEOHLD*HUDO´ SDUD
D DTXLVLomR H D DOLHQDomR GRV $WLYRV QRV WHUPRV GHVWH 5HJXODPHQWR 1R HQWDQWR QR FDVR GH
LQWHJUDOL]DomRGH&RWDVGR)81'2HPEHQVLQFOXVLYHLPyYHLVRXGLUHLWRVUHODWLYRVDLPyYHLVHVVD
GHYHUiVHUIHLWDFRPEDVHHPODXGRGHDYDOLDomRDVHUHODERUDGRGHDFRUGR FRPR $QH[RGD
,QVWUXomR&90SRUHPSUHVDHVSHFLDOL]DGDHDSURYDGDSHOD$VVHPEOHLD*HUDOGRV&RWLVWDVVHQGR
FHUWRTXHQmRVHUiQHFHVViULDDDSURYDomRSHORV&RWLVWDVGDHPSUHVDHVSHFLDOL]DGDUHVSRQViYHOSRU
HODERUDURUHIHULGRODXGRFDVRDHPSUHVDHPTXHVWmRVHMDXPDGDVVHJXLQWHV&%5LFKDUG(OOLV-RQHV
/DQJ/D6DOOH&XVKPDQ :DNHILHOG$SVLVRX&ROOLHUV,QWHUQDWLRQDOGR%UDVLOH[FHWRQRVFDVRVHP
TXH j pSRFD GD HODERUDomR GR ODXGR D FRQWUDWDomR GH WDLV HPSUHVDV YHQKD D VH FRQILJXUDU XP
FRQIOLWRGHLQWHUHVVHVQRVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90

$UW± 2EVHUYDGDV DV QRUPDV HGLWDGDV SHOD &90 H R OLPLWH IL[DGR QD ,QVWUXomR &90  DV
GLVSRQLELOLGDGHVILQDQFHLUDVGR)81'2TXHWHPSRUDULDPHQWHQmRHVWHMDPDSOLFDGDVHP$WLYRVQRV
WHUPRVGHVWH5HJXODPHQWRVHUmRDSOLFDGDVHP HPFRQMXQWR³$WLYRV)LQDQFHLURV´ 

,
FRWDVGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRRXWtWXORVGHUHQGDIL[DS~EOLFRVRXSULYDGRVGHOLTXLGH]
FRPSDWtYHOFRPDVQHFHVVLGDGHVGR)81'2GHDFRUGRFRPDVQRUPDVHGLWDGDVSHOD&90REVHUYDGR
ROLPLWHIL[DGRQD,QVWUXomR&90H
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,,
GHULYDWLYRVH[FOXVLYDPHQWHSDUDILQVGHSURWHomRSDWULPRQLDOFXMDH[SRVLomRVHMDVHPSUHQR
Pi[LPRRYDORUGRSDWULP{QLROtTXLGRGR)81'2

$UW 2V UHVJDWHV GH UHFXUVRV GD DSOLFDomR GH $WLYRV )LQDQFHLURV Vy VHUmR SHUPLWLGRV SDUD RV
HYHQWRVDEDL[RUHODFLRQDGRV D SDJDPHQWRGH7D[DGH$GPLQLVWUDomRH7D[DGH3HUIRUPDQFHGR
)81'2 FRQIRUPH DEDL[R GHILQLGDV  E  SDJDPHQWR GH FXVWRV DGPLQLVWUDWLYRV GHVSHVDV RX
HQFDUJRVGHYLGRVSHOR)81'2LQFOXVLYHGHGHVSHVDVFRPDTXLVLomRYHQGDORFDomRDUUHQGDPHQWR
PDQXWHQomR DGLDQWDPHQWRV DRV ORFDWiULRV GRV ,PyYHLV $OYR HRX ,PyYHLV HP &RQVWUXomR TXH
YHQKDP D LQWHJUDU D FDUWHLUD GR )81'2 WHQDQW DOORZDQFH  UHYLWDOL]DomR DGPLQLVWUDomR HRX
DYDOLDomRGH$WLYRVTXHFRPSRQKDPRSDWULP{QLRGR)81'2 F LQYHVWLPHQWRVHPQRYRV$WLYRV
G  SDJDPHQWR GH GLVWULEXLomR GH UHQGLPHQWRV DRV &RWLVWDV H H  GHPDLV GHVSHVDV RX HQFDUJRV
SHUPLWLGRVQDSROtWLFDGHLQYHVWLPHQWRGR)81'2

$UW 2 REMHWR H D SROtWLFD GH LQYHVWLPHQWR GR )81'2 VRPHQWH SRGHUmR VHU DOWHUDGRV SRU
GHOLEHUDomR GD $VVHPEOHLD *HUDO GH &RWLVWDV REVHUYDGDV DV UHJUDV HVWDEHOHFLGDV QR SUHVHQWH
5HJXODPHQWRHQDVGLVSRVLo}HVHVWDEHOHFLGDVSHOD&90

$UW2$'0,1,675$'25SRGHUiVHPSUpYLDDQXrQFLDGRV&RWLVWDVHPHGLDQWHUHFRPHQGDomR
GR*(6725SUDWLFDURVVHJXLQWHVDWRVRXTXDLVTXHURXWURVQHFHVViULRVjFRQVHFXomRGRVREMHWLYRV
GR)81'2GHVGHTXHHPREVHUYkQFLDDHVWH5HJXODPHQWRHjOHJLVODomRDSOLFiYHO

, YHQGHUSHUPXWDUUHVJDWDUFRQIRUPHDSOLFiYHORXGHTXDOTXHURXWUDIRUPDDOLHQDUQRWRGRRX
HPSDUWHRV$WLYRVSDUDTXDLVTXHUWHUFHLURVLQFOXLQGRVHPOLPLWDomRRV&RWLVWDVGR)81'2
,, DOXJDURXDUUHQGDURV,PyYHLV$OYRHRV,PyYHLVHP&RQVWUXomRH
,,, DGTXLULURXVXEVFUHYHUFRQIRUPHRFDVR$WLYRV

$UW±2EVHUYDGRVRVOLPLWHVGHFRQFHQWUDomRHVWDEHOHFLGRVQDVUHJUDVJHUDLVVREUHIXQGRVGH
LQYHVWLPHQWR H QD ,QVWUXomR &90  EHP FRPR DV GLVSRVLo}HV GR SUHVHQWH 5HJXODPHQWR R
*(6725VHOHFLRQDUiDVHXFULWpULR L $WLYRV$OYR LL 2XWURV$WLYRVH LLL $WLYRV)LQDQFHLURVSDUD
LQYHVWLPHQWRSHOR)81'2

'$32/Ë7,&$'((;3/25$d2'26$7,926

$UW± 2V GLUHLWRV H REULJDo}HV DGYLQGRV GRV FRQWUDWRV GH ORFDomR DUUHQGDPHQWR HRX RXWUDV
IRUPDVGHH[SORUDomRGRVGLUHLWRVUHDLVGRVLPyYHLVTXHYLHUHPDVHUDGTXLULGRVSHOR)81'2VHUmR
DXWRPDWLFDPHQWHDVVXPLGRVSRUHVWHTXDQGRGDWUDQVIHUrQFLDGRVLPyYHLVDRVHXSDWULP{QLRQRV
WHUPRVGHVWH5HJXODPHQWR

3DUiJUDIRÒQLFR$FRPHUFLDOL]DomRFRPSUDYHQGDORFDomRDUUHQGDPHQWRRXH[SORUDomRGRGLUHLWR
GHVXSHUItFLHFRQIRUPHDSOLFiYHOGRV$WLYRVGR)81'2GHVFULWRVQR$UWHQR$UWDFLPDVHUmR
EDVHDGRVHPUHFRPHQGDomRDVHUHODERUDGDSHOR*(6725$UHFRPHQGDomRGR*(6725GHYHUi
HVWDEHOHFHUFRPFODUH]DRVFULWpULRVDVHUHPREVHUYDGRVQDFRPHUFLDOL]DomRGRVUHIHULGRV$WLYRVGR
)81'2PHQFLRQDQGRDIXQGDPHQWDomRHFRQ{PLFDHDUHJXODULGDGHMXUtGLFDGHFDGDRSHUDomRHP
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TXHVWmRREVHUYDGRVRREMHWRHDSROtWLFDGHLQYHVWLPHQWRHVWDEHOHFLGRVQHVWH5HJXODPHQWR

$UW±2)81'2SRGHUiGHVHQYROYHUFRQVWUXLUEHPFRPRUHDOL]DUUHIRUPDVRXEHQIHLWRULDVQRV
,PyYHLV $OYR H GHPDLV LPyYHLV LQWHJUDQWHV GH VHX SDWULP{QLR FRP R REMHWLYR GH SRWHQFLDOL]DU RV
UHWRUQRVGHFRUUHQWHVGHVXDH[SORUDomRFRPHUFLDORXHYHQWXDOFRPHUFLDOL]DomR1HVWHVFDVRVEHP
FRPRTXDQGRRLQYHVWLPHQWRDVHUUHDOL]DGRSHOR)81'2VHGHUHP,PyYHLVHP&RQVWUXomRFDEHUi
DR $'0,1,675$'25 LQGHSHQGHQWHPHQWH GD FRQWUDWDomR GH WHUFHLURV HVSHFLDOL]DGRV H[HUFHU
FRQWUROHHIHWLYRVREUHRGHVHQYROYLPHQWRGRSURMHWRQRVWHUPRVGRGRDUWLJRGD,QVWUXomR
&90

3DUiJUDIR ÒQLFR ± 2 $'0,1,675$'25 HP QRPH GR )81'2 SRGH DGLDQWDU TXDQWLDV SDUD DV
RSHUDo}HV LQGLFDGDV QR $UW  DFLPD GHVGH TXH WDLV UHFXUVRV VH GHVWLQHP H[FOXVLYDPHQWH j
DTXLVLomR GR WHUUHQR H[HFXomR GD REUD RX ODQoDPHQWR FRPHUFLDO GR HPSUHHQGLPHQWR H VHMDP
FRPSDWtYHLVFRPRVHXFURQRJUDPDItVLFRILQDQFHLURQRVWHUPRVGRGRDUWLJRGD,QVWUXomR
&90

'$6&27$6

$UW±$VFRWDVGR)81'2VmRGHFODVVH~QLFDHFRUUHVSRQGHPDIUDo}HVLGHDLVGHVHXSDWULP{QLR
HWHUmRDIRUPDQRPLQDWLYDHHVFULWXUDO ³&RWDV´ 

2)81'2PDQWHUiFRQWUDWRFRPLQVWLWXLomRGHSRVLWiULDGHYLGDPHQWHFUHGHQFLDGDSHOD&90
SDUDDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHHVFULWXUDomRGHFRWDVTXHHPLWLUiH[WUDWRVGHFRQWDVGHGHSyVLWRD
ILPGHFRPSURYDUDSURSULHGDGHGDV&RWDVHDTXDOLGDGHGHFRQG{PLQRGR)81'2

$FDGD&RWDFRUUHVSRQGHUiXPYRWRQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVGR)81'2

'HDFRUGRFRPRGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLQGHGHMXQKRGHFRQIRUPH
DOWHUDGD ³/HLQ´ R&RWLVWDQmRSRGHUiUHTXHUHURUHVJDWHGHVXDV&RWDV

 'HSRLV GH DV &RWDV HVWDUHP LQWHJUDOL]DGDV RV WLWXODUHV GDV &RWDV SRGHUmR QHJRFLiODV
VHFXQGDULDPHQWH H[FOXVLYDPHQWH HP PHUFDGR GH EROVD RX GH EDOFmR RUJDQL]DGR DGPLQLVWUDGR H
RSHUDFLRQDOL]DGR SHOD % 6$ ± %UDVLO %ROVD %DOFmR ³%´  REVHUYDGRV RV SURFHGLPHQWRV
RSHUDFLRQDLVHVWDEHOHFLGRVSHOD%

2WLWXODUGH&RWDVGR)81'2

D
QmR SRGHUi H[HUFHU TXDOTXHU GLUHLWR UHDO VREUH RV LPyYHLV H GHPDLV DWLYRV LQWHJUDQWHV GR
SDWULP{QLRGR)81'2

E
QmRUHVSRQGHSHVVRDOPHQWHSRUTXDOTXHUREULJDomROHJDORXFRQWUDWXDOUHODWLYDDRVLPyYHLV
HGHPDLVDWLYRVLQWHJUDQWHVGRSDWULP{QLR)81'2RXGR$'0,1,675$'25VDOYRTXDQWR
jREULJDomRGHSDJDPHQWRGDV&RWDVTXHVXEVFUHYHUH
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HVWiREULJDGRDH[HUFHURVHXGLUHLWRGHYRWRVHPSUHQRLQWHUHVVHGR)81'2

F

 (P FDVR GH PRUWH RX LQFDSDFLGDGH GR &RWLVWD R UHSUHVHQWDQWH GR HVSyOLR RX GR LQFDSD]
H[HUFHUiRVGLUHLWRVHFXPSULUiWRGDVDVREULJDo}HVSHUDQWHR$'0,1,675$'25TXHFDEHULDP
DRGHFXMXVRXDRLQFDSD]DWpRPRPHQWRGDDGMXGLFDomRGDSDUWLOKDRXFHVVmRGDLQFDSDFLGDGH
REVHUYDGDVDVSUHVFULo}HVOHJDLV

'$(0,662'(&27$63$5$&2167,78,d2'2)81'2

$UW± &RP YLVWDV j FRQVWLWXLomR GR )81'2 R $'0,1,675$'25 DSURYRX D  SULPHLUD 
HPLVVmRGH&RWDVHPFODVVHHVpULH~QLFDVHPPRQWDQWHGHDWp GH]PLOK}HV GH&RWDV
QRYDORUXQLWiULRGH5 FHPUHDLV WRWDOL]DQGRRPRQWDQWHWRWDOGHDWp5
XP ELOKmR GH UHDLV  FRQVLGHUDQGR D VXEVFULomR GD WRWDOLGDGH GDV UHIHULGDV &RWDV ³3ULPHLUD
(PLVVmR´ 

3DUiJUDIRÒQLFR±$SyVHPLWLGDV WUrVPLOK}HVWUH]HQWDVHGH]PLOVHLVFHQWDVHRLWHQWDH
WUrV  &RWDV GD 3ULPHLUD (PLVVmR IRUDP VXEVFULWDV H LQWHJUDOL]DGDV WRWDOL]DQGR R PRQWDQWH GH
5 WUH]HQWRVHWULQWDHXPPLOK}HVVHVVHQWDHRLWRPLOHWUH]HQWRVUHDLV WHQGRVLGR
FDQFHODGRRVDOGRUHPDQHVFHQWHGD3ULPHLUD(PLVVmR

'$62)(57$63Ò%/,&$6'(&27$6'2)81'2

$UW $V RIHUWDV S~EOLFDV GH &RWDV GR )81'2 VHUmR UHDOL]DGDV SRU PHLR GH LQVWLWXLo}HV
LQWHJUDQWHVGRVLVWHPDGHGLVWULEXLomRGRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVQDVFRQGLo}HVHVSHFLILFDGDV
HPDWDGH$VVHPEOHLD*HUDOGH&RWLVWDVRXQRDWRGR$'0,1,675$'25TXHDSURYDUDUHVSHFWLYD
HPLVVmRFRQIRUPHRFDVRUHVSHLWDGDVDLQGDDVGLVSRVLo}HVGHVWH5HJXODPHQWR

2VSHGLGRVGHVXEVFULomRSRGHUmRVHUDSUHVHQWDGRVjVLQVWLWXLo}HVLQWHJUDQWHVGRVLVWHPDGH
GLVWULEXLomRSDUWLFLSDQWHVGDRIHUWDS~EOLFDGH&RWDVGR)81'2

 2 SUD]R Pi[LPR SDUD D VXEVFULomR GH WRGDV DV &RWDV GD HPLVVmR GHYHUi UHVSHLWDU D
UHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOjRIHUWDTXHHVWHMDHPDQGDPHQWR

 'XUDQWH D IDVH GH RIHUWD S~EOLFD GDV &RWDV GR )81'2 HVWDUi GLVSRQtYHO DR LQYHVWLGRU R
H[HPSODUGHVWH5HJXODPHQWRHTXDQGRDSOLFiYHOGRSURVSHFWRDOpPGHGRFXPHQWRGLVFULPLQDQGR
DVGHVSHVDVTXHWHQKDTXHDUFDUFRPDVXEVFULomRHGLVWULEXLomRGHYHQGRRVXEVFULWRUGHFODUDUHVWDU
FLHQWH

D
GDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQHVWH5HJXODPHQWRHVSHFLDOPHQWHDTXHODVUHIHUHQWHVDRREMHWRHj
SROtWLFDGHLQYHVWLPHQWRGR)81'2H

E
GRVULVFRVLQHUHQWHVDRLQYHVWLPHQWRQR)81'2FRQIRUPHGHVFULWRVHPGRFXPHQWRDSOLFiYHO
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 2 )81'2 SRGHUi UHDOL]DU RIHUWD S~EOLFD GH HPLVVmR GH &RWDV TXH DWHQGD jV IRUPDOLGDGHV
UHJXODPHQWDUHVGDGLVSHQVDGHUHJLVWURRXGHDOJXQVGRVVHXVUHTXLVLWRV RXDLQGDGDGLVSHQVD
DXWRPiWLFDGRUHJLVWUR

$V&RWDVVXEVFULWDVHLQWHJUDOL]DGDVIDUmRMXVDRVUHQGLPHQWRVUHODWLYRVDRH[HUFtFLRVRFLDOHP
TXHIRUHPHPLWLGDVFDOFXODGRV³SURUDWDWHPSRULV´DSDUWLUGDGDWDGHVXDLQWHJUDOL]DomRREVHUYDGR
RTXDQWRGLVSRVWRQRLQFLVR9GR$UWDEDL[R

 1R FDVR GH RIHUWDV SULPiULDV GH GLVWULEXLomR GH &RWDV RV HQFDUJRV UHODWLYRV j UHIHULGDV
GLVWULEXLo}HV EHP FRPR UHODWLYRV DR UHJLVWUR GDV &RWDV SDUD QHJRFLDomR HP EROVDV GHYDORUHVRX
PHUFDGRGHEDOFmRRUJDQL]DGRSRGHUmRVHUDUFDGRVSHORVLQYHVWLGRUHVTXHVXEVFUHYHUHPDV&RWDV
SRUPHLRGDWD[DGHGLVWULEXLomRSULPiULDGHILQLGDQR $UWDEDL[RRXSHOR)81'2DWtWXORGH
HQFDUJRV H GHVSHVDV VHQGR TXH R $'0,1,675$'25 H R *(6725 SRGHUmR D VHX H[FOXVLYR
FULWpULRUHDOL]DURSDJDPHQWRGHWDLVFXVWRVHGHVSHVDVSDUDSRVWHULRUUHHPEROVRSHOR)81'2QR
kPELWRGHUHIHULGDRIHUWD

'$75,%87$d2

7ULEXWDomRQRQtYHOGDFDUWHLUDGR)81'2

$UW± &RPR UHJUD JHUDO RV UHQGLPHQWRV H JDQKRV OtTXLGRV DXIHULGRV SHOR )81'2 QmR HVWmR
VXMHLWRVjWULEXWDomRSHOR,PSRVWRGH5HQGD ³,5´ QRQtYHOGDFDUWHLUDUHVVDOYDGRRGLVSRVWRQRV
SDUiJUDIRVDEDL[R

±,QFLGHR,PSRVWRGH5HQGD5HWLGRQD)RQWH ³,55)´ REVHUYDGDVDVPHVPDVQRUPDVDSOLFiYHLV
jVSHVVRDVMXUtGLFDVVREUHRVUHQGLPHQWRVHJDQKRVOtTXLGRVDXIHULGRVHPDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGH
UHQGDIL[DHRXYDULiYHO 7RGDYLD HPUHODomR DRVUHQGLPHQWRVSURGX]LGRVSRU OHWUDVKLSRWHFiULDV
FHUWLILFDGRV GH UHFHEtYHLV LPRELOLiULRV OHWUDV GH FUpGLWR LPRELOLiULR H FRWDV GH ),, DGPLWLGDV j
QHJRFLDomRH[FOXVLYDPHQWHHPEROVDGHYDORUHVRXQRPHUFDGRGHEDOFmRKiUHJUDGHLVHQomRGR
,55)GHDFRUGRFRPD/HLQGHGHDJRVWRGHFRQIRUPHDOWHUDGD

,
(POLQKDFRPDPDQLIHVWDomRGD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO ³5)%´ HPLWLGDSRUPHLRGD
6ROXomRGH&RQVXOWD±&RVLWQH[SHGLGDSHOD&RRUGHQDomR*HUDOGH7ULEXWDomRHP
GHMXQKRGHHSXEOLFDGDHPGHMXOKRGHRVJDQKRVGHFDSLWDODXIHULGRV
SHOR)81'2QDDOLHQDomRGHFRWDVGHRXWURV),,VVXMHLWDPVHjLQFLGrQFLDGR,5jDOtTXRWD
GH YLQWHSRUFHQWR GHDFRUGRFRPDVPHVPDVQRUPDVDSOLFiYHLVDRVJDQKRVGH
FDSLWDO RX JDQKRV OtTXLGRV DXIHULGRV HPRSHUDo}HV GH UHQGDYDULiYHO &RP UHODomR DRV
JDQKRVGHFDSLWDODXIHULGRVQDDOLHQDomRGHOHWUDVKLSRWHFiULDVFHUWLILFDGRVGHUHFHEtYHLV
LPRELOLiULRVHOHWUDVGHFUpGLWRLPRELOLiULRRVUHVSHFWLYRVJDQKRVHVWDUmRLVHQWRVGR,5QD
IRUPDGRGLVSRVWRQD/HLQ

,,
2 ,5 SDJR QR QtYHO GD FDUWHLUD GR )81'2 FRQIRUPH SUHYLVmR DFLPD SRGHUi VHU
FRPSHQVDGRFRPR,55)DVHUUHWLGRQDIRQWHSHOR)81'2SRURFDVLmRGDGLVWULEXLomR
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GH UHQGLPHQWRV H JDQKRV GH FDSLWDO GH PRGR SURSRUFLRQDO j SDUWLFLSDomR GR &RWLVWD
SHVVRDMXUtGLFDRXSHVVRDItVLFDWULEXWDGRV

± &DVR R )81'2 DSOLTXH UHFXUVRV HP HPSUHHQGLPHQWRV LPRELOLiULRV TXH WHQKDP FRPR
LQFRUSRUDGRUFRQVWUXWRURXVyFLRFRWLVWDTXHGHWHQKDLVRODGDPHQWHRXHPFRQMXQWRFRPSHVVRDVD
HOHOLJDGDVQRVWHUPRVGDOHJLVODomRWULEXWiULDDSOLFiYHOSHUFHQWXDOVXSHULRUD YLQWHHFLQFRSRU
FHQWR GDV&RWDVVXDFDUWHLUDHVWDUiVXMHLWDjWULEXWDomRDSOLFiYHOjVSHVVRDVMXUtGLFDVSDUDILQVGH
LQFLGrQFLD GD WULEXWDomR FRUSRUDWLYD FDEtYHO FRPR R ,PSRVWR VREUH D 5HQGD GD 3HVVRD -XUtGLFD
³,53-´  D &RQWULEXLomR 6RFLDO 6REUH R /XFUR /tTXLGR D &RQWULEXLomR DR 3URJUDPD GH ,QWHJUDomR
6RFLDOH&RQWULEXLomRDR)LQDQFLDPHQWRGD6HJXULGDGH6RFLDO

$UW±$VDSOLFDo}HVUHDOL]DGDVSHOR)81'2HPUHJUDHVWmRDWXDOPHQWHVXMHLWDVjLQFLGrQFLDGR
,PSRVWRVREUH2SHUDo}HVFRP7tWXORVH9DORUHV0RELOLiULRV ³,2)7tWXORV´ jDOtTXRWDGH ]HUR
SRUFHQWR VHQGRSRVVtYHOVXDPDMRUDomRDTXDOTXHUWHPSRPHGLDQWHDWRGR3RGHU([HFXWLYRDWpR
SHUFHQWXDOGH XPLQWHLURHFLQTXHQWDFHQWpVLPRSRUFHQWR DRGLDUHODWLYDPHQWHDWUDQVDo}HV
RFRUULGDVDSyVHVWHHYHQWXDODXPHQWR

3DUiJUDIRÒQLFR±1mRVHUiDSOLFDGDDDOtTXRWDGH ]HURSRUFHQWR TXDQGRR)81'2GHWLYHU
RSHUDo}HVFRPWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVGHUHQGDIL[DHGHUHQGDYDULiYHOHIHWXDGDVFRPUHFXUVRV
SURYHQLHQWHVGHDSOLFDo}HVIHLWDVSRULQYHVWLGRUHVHVWUDQJHLURVHPFRWDVGR)81'2RFDVLmRQDTXDO
VHUiDSOLFDGDDFRUUHVSRQGHQWHDOtTXRWDFRQIRUPHRFDVRQRVWHUPRVGDOHJLVODomRDSOLFiYHO

7ULEXWDomRGRV&RWLVWDVGR)81'2UHVLGHQWHVQR%UDVLO

$UW±2)81'2pREULJDGRDGLVWULEXLUDRV&RWLVWDVQRPtQLPR QRYHQWDHFLQFRSRUFHQWR 
GRV OXFURV DSXUDGRV VHJXQGR R UHJLPH GH FDL[D FRP EDVH HP EDODQoR RX EDODQFHWH VHPHVWUDO
HQFHUUDGRHPGHMXQKRHGHGH]HPEURGHFDGDDQR$GLVWULEXLomRGHVWHVOXFURVSHOR)81'2
DTXDOTXHUEHQHILFLiULRLQFOXVLYHSHVVRDMXUtGLFDLVHQWDVXMHLWDVHjLQFLGrQFLDGR,5jDOtTXRWDGH
 YLQWHSRUFHQWR 

± 3RU VHU R )81'2 XP FRQGRPtQLR IHFKDGR R ,55) LQFLGLUi VREUH R JDQKR DXIHULGR L  QD
DPRUWL]DomR GDVFRWDV LL QDDOLHQDomR GHFRWDVH LLL QR UHVJDWHGDVFRWDV HPGHFRUUrQFLDGD
OLTXLGDomR GR )81'2 2 ,5 SDJR QHVWHV HYHQWRV VHUi FRQVLGHUDGR D  GHILQLWLYR QR FDVR GH
LQYHVWLGRUHVSHVVRDVItVLFDVH E DQWHFLSDomRGR,53-SDUDRV&RWLVWDVSHVVRDVMXUtGLFDV

±(PFRQIRUPLGDGHFRPRGLVSRVWRQD/HLQGHGHGH]HPEURGHDOWHUDGDSHOD
/HLQGHGHQRYHPEURGHR&RWLVWDSHVVRDItVLFDILFDUiLVHQWRGR ,55)VREUHRV
UHQGLPHQWRVGLVWULEXtGRVQDKLSyWHVHGHR)81'2FXPXODWLYDPHQWH

,
SRVVXLUQ~PHURLJXDORXVXSHULRUD FLQTXHQWD &RWLVWDV
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,,

R &RWLVWDSHVVRDItVLFDLQGLYLGXDOPHQWHQmRSRVVXLUSDUWLFLSDomRHP&RWDVGR )81'2
HPSHUFHQWXDOLJXDORXVXSHULRUD GH]SRUFHQWR GDWRWDOLGDGHGH&RWDVHPLWLGDV
GR)81'2

,,,

R &RWLVWD SHVVRD ItVLFD QmR VHMD GHWHQWRU GH &RWDV TXH OKH RXWRUJXHP R GLUHLWR DR
UHFHELPHQWRGHUHQGLPHQWRVXSHULRUD GH]SRUFHQWR GRUHQGLPHQWRWRWDODXIHULGR
SHOR)81'2QRSHUtRGRHDLQGD

,9

DV &RWDV VHUHP DGPLWLGDV j QHJRFLDomR H[FOXVLYDPHQWH HP EROVDV GH YDORUHV RX QR
PHUFDGRGHEDOFmRRUJDQL]DGR






±&RQIRUPHSUHYLVmRGRDUWLJRGD,QVWUXomR1RUPDWLYD ³,1´ GD5)%QGH
GHDJRVWRGHDYHULILFDomRGDVFRQGLo}HVPHQFLRQDGDVQRDFLPDVHUiUHDOL]DGDQR~OWLPR
GLDGHFDGDVHPHVWUHRXQDGDWDGDGHFODUDomRGHGLVWULEXLomRGRVUHQGLPHQWRVSHOR)81'2RTXH
RFRUUHUSULPHLUR

±1mRKiQHQKXPDJDUDQWLDRXFRQWUROHHIHWLYRSRUSDUWHGR$'0,1,675$'25HGR*(6725
QRVHQWLGRGHTXHR)81'2PDQWHUiDVFDUDFWHUtVWLFDVSUHYLVWDVQRVLQFLVRV,±,,,GRVXSUD
SULQFLSDOPHQWHTXDQWRDRIDWRGR)81'2WHUQRPtQLPR FLQTXHQWD &RWLVWDVSDUDILQVGDLVHQomR
GR&RWLVWDSHVVRDItVLFDYLVWRTXHDV&RWDVVHUmRQHJRFLDGDVOLYUHPHQWHQRPHUFDGRVHFXQGiULR

±2,5SDJRQRVHYHQWRVGHTXHWUDWDRGHVWHDUWLJRVHUiFRQVLGHUDGR L GHILQLWLYRQRFDVR
GH&RWLVWDVSHVVRDVItVLFDVH LL DQWHFLSDomRGR,53-SDUDRV&RWLVWDVSHVVRDVMXUtGLFDV

$UW±2,2)7tWXORVpFREUDGRjDOtTXRWDGH XPSRUFHQWR DRGLDVREUHRYDORUGRUHVJDWH
OLTXLGDomR RX UHSDFWXDomR GDV FRWDV GR )81'2 OLPLWDGR D XP SHUFHQWXDO GR UHQGLPHQWR GD
RSHUDomRHPIXQomRGRSUD]RFRQIRUPHDWDEHODUHJUHVVLYDDQH[DDR'HFUHWRQGHGH
GH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGRVHQGRHVWHOLPLWHLJXDOD ]HURSRUFHQWR GRUHQGLPHQWR
SDUDDVRSHUDo}HVFRPSUD]RLJXDORXVXSHULRUD WULQWD GLDV(PTXDOTXHUFDVRDDOtTXRWDGR
,2)7tWXORVSRGHVHUPDMRUDGDDTXDOTXHUWHPSRSRUDWRGR3RGHU([HFXWLYRDWpRSHUFHQWXDOGH
 XPLQWHLURHFLQTXHQWDFHQWpVLPRVSRUFHQWR DRGLD

7ULEXWDomRGRV&RWLVWDVGR)81'2QmRUHVLGHQWHVQR%UDVLO

$UW±2V&RWLVWDVGR)81'2UHVLGHQWHVHGRPLFLOLDGRVQRH[WHULRUTXHLQJUHVVDUHPUHFXUVRVQR
%UDVLO SRU LQWHUPpGLR GRV PHFDQLVPRV SUHYLVWRVQD 5HVROXomR GR &RQVHOKR 0RQHWiULR 1DFLRQDO Q
GHGHVHWHPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGDHTXHQmRUHVLGDPHPSDtVRXMXULVGLomRFRP
WULEXWDomRIDYRUHFLGDQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLQGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPH
DOWHUDGD ³,QYHVWLGRUHV´ HVWDUmRVXMHLWRVDUHJLPHGHWULEXWDomRGLIHUHQFLDGR5HJUDJHUDORV
JDQKRVGHFDSLWDOHUHQGLPHQWRVDXIHULGRVSRUWDLV&RWLVWDVHVWDUmRVXMHLWRVjLQFLGrQFLDGR,55)j
DOtTXRWDGH TXLQ]HSRUFHQWR QRVWHUPRVGD,15)%Q

± 1R HQWDQWR GH DFRUGR FRP R DWXDO HQWHQGLPHQWR GDV DXWRULGDGHV ILVFDLV VREUH R WHPD
H[SUHVVRQRDUWLJRGD,1GD5)%QGHGHDJRVWRGHHVWDUmRLVHQWRVGR,5
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RV UHQGLPHQWRV GLVWULEXtGRV SHOR )81'2 DR &RWLVWD SHVVRD ItVLFD QmR UHVLGHQWH QR 3DtV TXH VH
TXDOLILTXHFRPR,QYHVWLGRUFXMDVFRWDVVHMDPQHJRFLDGDVH[FOXVLYDPHQWHHPEROVDGHYDORUHV
RXQRPHUFDGRGHEDOFmRRUJDQL]DGRHGHVGHTXHR&RWLVWDVHMDWLWXODUGHPHQRVGH GH]SRU
FHQWR GRPRQWDQWHWRWDOGH&RWDVGR)81'2RXFXMDV&RWDVOKHDWULEXDPGLUHLWRDRUHFHELPHQWRGH
UHQGLPHQWRV LJXDLV RX LQIHULRUHV D  GH] SRU FHQWR  GR WRWDO GH UHQGLPHQWRV DXIHULGRV SHOR
)81'2HR)81'2UHFHEDLQYHVWLPHQWRGHQRPtQLPR FLQTXHQWD &RWLVWDV

± 2VJDQKRV GH FDSLWDO DXIHULGRV SHORV ,QYHVWLGRUHV  QD DOLHQDomR GH &RWDVGR )81'2
UHDOL]DGDVHPEROVDGHYDORUHVGHDFRUGRFRPXPDUD]RiYHOLQWHUSUHWDomRGDVUHJUDVYLJHQWHVVHUmR
LVHQWRVGR,55)

$UW±$OLTXLGDomRGDVRSHUDo}HVGHFkPELRFRQWUDWDGDVSRULQYHVWLGRUHVWUDQJHLURSDUDLQJUHVVR
GHUHFXUVRVQRSDtVSDUDDSOLFDomRQRPHUFDGRILQDQFHLURHGHFDSLWDLVHVWmRVXMHLWDVjDOtTXRWD
]HURSRUFHQWR GR,PSRVWRVREUH2SHUDo}HVGH&kPELR ³,2)&kPELR´ $PHVPDDOtTXRWDDSOLFD
VHjVUHPHVVDVHIHWXDGDVSDUDUHWRUQRGRVUHFXUVRVDRH[WHULRU(PTXDOTXHUFDVR DDOtTXRWDGR
,2)&kPELRSRGHVHUPDMRUDGDDTXDOTXHUWHPSRSRUDWRGR3RGHU([HFXWLYRDWpRSHUFHQWXDOGH
 YLQWHHFLQFRSRUFHQWR UHODWLYDPHQWHDWUDQVDo}HVRFRUULGDVDSyVHVWHHYHQWXDODXPHQWR

'$6129$6(0,66®(6'(&27$6

$UW± &DVR HQWHQGD SHUWLQHQWH SDUD ILQV GR FXPSULPHQWR GRV REMHWLYRV H GD SROtWLFD GH
LQYHVWLPHQWR GR )81'2 R $'0,1,675$'25 FRQIRUPH UHFRPHQGDomR GR *(6725 SRGHUi
GHOLEHUDU SRU UHDOL]DU QRYDV HPLVV}HV GH &RWDV GR )81'2 VHP D QHFHVVLGDGH GH DSURYDomR HP
$VVHPEOHLD *HUDO GH &RWLVWDV DVVHJXUDGR DRV &RWLVWDV R GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD QRV WHUPRV GD
,QVWUXomR&90VHQGRTXHDGDWDGHFRUWHTXHGHILQLUiTXDLV&RWLVWDVVHUmRHOHJtYHLVDRH[HUFtFLR
GRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDVHUiGHILQLGDQRVGRFXPHQWRVTXHDSURYDUHPDHPLVVmRGHQRYDVFRWDV
REVHUYDGRVRVSUD]RVHSURFHGLPHQWRVRSHUDFLRQDLVGD%HGHSRLVGHREWLGDDDXWRUL]DomRGD&90
VHDSOLFiYHOGHVGHTXH D OLPLWDGDVDRPRQWDQWHPi[LPRGH5 FLQFRELOK}HVGH
UHDLV H E QmRSUHYHMDPDLQWHJUDOL]DomRGDV&RWDVGDQRYDHPLVVmRHPEHQVHGLUHLWRV ³&DSLWDO
$XWRUL]DGR´ 

3DUiJUDIRÒQLFR(PFDVRGHHPLVV}HVGHQRYDV&RWDVDWpROLPLWHGR&DSLWDO$XWRUL]DGRFDEHUiDR
*(6725DHVFROKDGRFULWpULRGHIL[DomRGRYDORUGHHPLVVmRGDVQRYDV&RWDVGHQWUHDV WUrV 
DOWHUQDWLYDVLQGLFDGDVQRLQFLVR,GR$UWDEDL[R

$UW±6HPSUHMXt]RGRGLVSRVWRQR$UWDFLPDSRUSURSRVWDGR$'0,1,675$'25R)81'2
SRGHUi UHDOL]DU QRYDV HPLVV}HV GH &RWDV LQGHSHQGHQWHPHQWH GD XWLOL]DomR GR &DSLWDO $XWRUL]DGR
PHGLDQWHSUpYLDDSURYDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOGH&RWLVWDVRXSURFHVVRGHFRQVXOWDIRUPDOHGHSRLV
GHREWLGDDDXWRUL]DomRGD&90VHDSOLFiYHO$GHOLEHUDomRGDHPLVVmRGHQRYDV&RWDVGHYHUiGLVSRU
VREUHDVFDUDFWHUtVWLFDVGDHPLVVmRDVFRQGLo}HVGHVXEVFULomRGDVQRYDV&RWDVHDGHVWLQDomRGRV
UHFXUVRVSURYHQLHQWHVGDLQWHJUDOL]DomRGDVQRYDV&RWDVREVHUYDGRTXH
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9,

RYDORUGHFDGDQRYD&RWDGHYHUiVHUDSURYDGRHP$VVHPEOHLD*HUDOGH&RWLVWDVFRQIRUPH
UHFRPHQGDomRGR*(6725HIL[DGRSUHIHUHQFLDOPHQWHWHQGRFRPRUHIHUrQFLDREVHUYDGD
DSRVVLELOLGDGHGHDSOLFDomRGHGHVFRQWRVRXDFUpVFLPRV L RYDORUSDWULPRQLDOGDV&RWDV
UHSUHVHQWDGRSHORTXRFLHQWHHQWUHRYDORUGRSDWULP{QLROtTXLGRFRQWiELODWXDOL]DGRGR)81'2
HRQ~PHURGH&RWDVMiHPLWLGDVH LL DVSHUVSHFWLYDVGHUHQWDELOLGDGHGR)81'2RXDLQGD
LLL RYDORUGHPHUFDGRGDV&RWDVMiHPLWLGDV
QRkPELWRGDVHPLVV}HVUHDOL]DGDVRV&RWLVWDVSRGHUmRRXQmRWHURGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQD
VXEVFULomRGHQRYDV&RWDVQDSURSRUomRGHVXDVUHVSHFWLYDVSDUWLFLSDo}HVUHVSHLWDQGRVHRV
SUD]RV RSHUDFLRQDLV QHFHVViULRV DR H[HUFtFLR GH WDO GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD FDEHQGR WDO
GHOLEHUDomR j $VVHPEOHLD *HUDO )LFD GHVGH Mi HVWDEHOHFLGR TXH L  QmR KDYHUi GLUHLWR GH
SUHIHUrQFLD QDV HPLVV}HV HP TXH VHMD SHUPLWLGD D LQWHJUDOL]DomR HPEHQV H GLUHLWRV H LL 
KDYHUi GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD QDV HPLVV}HV DSURYDGDV SHOR $'0,1,675$'25 GHQWUR GR
OLPLWH GR &DSLWDO $XWRUL]DGR H VHP D QHFHVVLGDGH GH DSURYDomR HP $VVHPEOHLD *HUDO GH
&RWLVWDV
QDVKLSyWHVHVHPTXHKRXYHUGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDHVWHGHYHUiVHUH[HUFLGRQRVWHUPRVGD
,QVWUXomR &90  GD ,QVWUXomR GD &90 Q GH  GH GH]HPEUR GH  FRQIRUPH
DOWHUDGD ³,QVWUXomR&90´ HRXGD,QVWUXomRGD&90QGHGHMDQHLURGH
FRQIRUPHDOWHUDGDHDGDWDGHFRUWHTXHGHILQLUiTXDLV&RWLVWDVVHUmRHOHJtYHLVDRH[HUFtFLR
GRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDVHUiGHILQLGDQRVGRFXPHQWRVTXHDSURYDUHPDHPLVVmRGHQRYDV
FRWDVGRVSUD]RVREVHUYDGRVRVSUD]RVHSURFHGLPHQWRVRSHUDFLRQDLVDGRWDGRVSHOD%
RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDSRGHUiREVHUYDGRRSUD]RGHH[HUFtFLRSUHYLVWRQRVGRFXPHQWRVGD
UHVSHFWLYDRIHUWDS~EOLFDVHUFHGLGRHQWUHRVSUySULRV&RWLVWDVRXDWHUFHLURVSRUPHLRGRV
VLVWHPDV RSHUDFLRQDOL]DGRV SHOD % )LFD GHVGH Mi HVWDEHOHFLGR TXH D FHVVmR GR GLUHLWR GH
SUHIHUrQFLDSUHYLVWDQHVWHLQFLVRSRGHUiRFRUUHULQGHSHQGHQWHPHQWHGDIRUPDGHDSURYDomR
GDUHVSHFWLYDHPLVVmR
DV&RWDVREMHWRGDQRYDHPLVVmRDVVHJXUDUmRDVHXVWLWXODUHVGLUHLWRVLGrQWLFRVDRVGDV&RWDV
Mi H[LVWHQWHV REVHUYDGR TXH FRQIRUPH RULHQWDomR H UHFRPHQGDomR GR *(6725 DSyV
YHULILFDGRSHOR$'0,1,675$'25DYLDELOLGDGHRSHUDFLRQDOGRSURFHGLPHQWRMXQWRj%D
QRYDHPLVVmRGDV&RWDVSRGHUiHVWDEHOHFHUSHUtRGRQmRVXSHULRUDRSUD]RGHGLVWULEXLomRGDV
&RWDVREMHWRGDQRYDHPLVVmRGXUDQWHRTXDODVUHIHULGDV&RWDVREMHWRGDQRYDHPLVVmRQmR
GDUmRGLUHLWRjGLVWULEXLomRGHUHQGLPHQWRVSHUPDQHFHQGRLQDOWHUDGRVRVGLUHLWRVDWULEXtGRV
jV&RWDVMiGHYLGDPHQWHVXEVFULWDVHLQWHJUDOL]DGDVDQWHULRUPHQWHjQRYDHPLVVmRGH&RWDV
LQFOXVLYHQRTXHVHUHIHUHDRVSDJDPHQWRVGHUHQGLPHQWRVHDPRUWL]Do}HV
p DGPLWLGR TXH QDV QRYDV HPLVV}HV D GHOLEHUDomR GD $VVHPEOHLD *HUDO GH &RWLVWDV RX GD
FRQVXOWDIRUPDOGLVSRQKDVREUHDSDUFHODGDQRYDHPLVVmRTXHSRGHUiVHUFDQFHODGDFDVRQmR
VHMDVXEVFULWDDWRWDOLGDGHGDV&RWDVGDQRYDHPLVVmRQRSUD]RGHVXEVFULomR'HVVDIRUPD
GHYHUiVHUHVSHFLILFDGDQDDWDDTXDQWLGDGHPtQLPDGH&RWDVRXRPRQWDQWHPtQLPRGHUHFXUVRV
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SDUDRVTXDLVVHUiYiOLGDDRIHUWDDSOLFDQGRVHQRTXHFRXEHUDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQRV
DUWLJRVHGD,QVWUXomR&90

9,,

GHDFRUGRFRPRTXHYLHUDVHUGHFLGLGRSHOD$VVHPEOHLD*HUDOGH&RWLVWDVRXSHODFRQVXOWD
IRUPDO DV&RWDVGDQRYDHPLVVmRSRGHUmR VHULQWHJUDOL]DGDVHPPRHGDFRUUHQWHQDFLRQDO
HRXHPEHQVLPyYHLVRXGLUHLWRVUHODWLYRVDLPyYHLVREVHUYDGRRSUHYLVWRQD,QVWUXomR&90
RREMHWRHDSROtWLFDGHLQYHVWLPHQWRGR)81'2


9,,, FDVR QmR VHMD VXEVFULWD D TXDQWLGDGH PtQLPD GH &RWDV RX R PRQWDQWH PtQLPR GH UHFXUVRV
HVWDEHOHFLGRSDUDDHPLVVmRQRSUD]RPi[LPRGHVXEVFULomRRVUHFXUVRVILQDQFHLURVGR)81'2
FDSWDGRVQRkPELWRGDQRYDHPLVVmRVHUmRUDWHDGRVHQWUHRVVXEVFULWRUHVGDQRYDHPLVVmR
QDVSURSRUo}HVGDV&RWDVLQWHJUDOL]DGDVDFUHVFLGRVFRQIRUPHRFDVRGRVUHQGLPHQWRVOtTXLGRV
DXIHULGRVSHODVDSOLFDo}HVGR)81'2HP$WLYRV)LQDQFHLURVQRSHUtRGR

,;
QDVHPLVV}HVGH&RWDVGR)81'2FRPLQWHJUDOL]DomRSRUPHLRGHFKDPDGDGHFDSLWDOFDVRR
&RWLVWDGHL[HGHFXPSULUFRPDVFRQGLo}HVGHLQWHJUDOL]DomRFRQVWDQWHVGREROHWLPGHVXEVFULomR
HRX FRPSURPLVVR GH LQYHVWLPHQWR VHUi FRQVLGHUDGR XP &RWLVWD LQDGLPSOHQWH H
LQGHSHQGHQWHPHQWHGHQRWLILFDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDOQRVWHUPRVGRSDUiJUDIR~QLFRGR
DUWLJRGD/HLQILFDUiVXMHLWRDRSDJDPHQWRGRVVHJXLQWHVHQFDUJRVFDOFXODGRV
VREUHRYDORUHPDWUDVRD MXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVHE PXOWDGH GH]SRU
FHQWR EHPFRPRGHL[DUiGHID]HUMXVDRVUHQGLPHQWRVGR)81'2QDSURSRUomRGDV&RWDV
SRU HOH VXEVFULWDV H QmR LQWHJUDOL]DGDV DXWRUL]DGD D FRPSHQVDomR VHP SUHMXt]R GH RXWUDV
SHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQRUHVSHFWLYREROHWLPGHVXEVFULomRHRXFRPSURPLVVRGHLQYHVWLPHQWR
VHDSOLFiYHODWpTXHDVVXDVREULJDo}HVWHQKDPVLGRFXPSULGDVRXDWpDGDWDGHOLTXLGDomRGR
)81'2RTXHRFRUUHUSULPHLURH

;
QmRSRGHUiVHULQLFLDGDQRYDGLVWULEXLomRGH&RWDVDQWHVGHWRWDOPHQWHVXEVFULWDRXFDQFHODGD
DLQGDTXHSDUFLDOPHQWHDGLVWULEXLomRDQWHULRU

3DUiJUDIRÒQLFR$LQWHJUDOL]DomRGDV&RWDVHPEHQVHGLUHLWRVUHODWLYRVDLPyYHLVGHYHVHUIHLWDFRP
EDVH HP ODXGR GH DYDOLDomR HODERUDGR SRU HPSUHVD HVSHFLDOL]DGD GH DFRUGR FRP R $QH[R  GD
,QVWUXomR&90HDSURYDGRSHOD$VVHPEOHLD*HUDOGH&RWLVWDVEHPFRPRGHYHVHUUHDOL]DGDQR
SUD]RPi[LPRGH VHLV PHVHVFRQWDGRVGDGDWDGDVXEVFULomR2$'0,1,675$'25GHYHUiWRPDU
WRGDV DV FDXWHODV H DJLU FRP HOHYDGRV SDGU}HV GH GLOLJrQFLD SDUD DVVHJXUDU TXH DV LQIRUPDo}HV
FRQVWDQWHV GR ODXGR GH DYDOLDomR VHMDP YHUGDGHLUDV FRQVLVWHQWHV FRUUHWDV H VXILFLHQWHV
UHVSRQGHQGRSHODRPLVVmRQHVVHVHXGHYHU

'$7$;$'(,1*5(662(7$;$'(6$Ë'$

$UW 2 $'0,1,675$'25 HP FRQMXQWR FRP R *(6725 SRGHUi GHILQLU XPD WD[D GH
GLVWULEXLomRSULPiULDDVHUFREUDGDGHTXDLVTXHULQYHVWLGRUHVTXHVXEVFUHYHUHP&RWDVLQFOXVLYHRV
&RWLVWDVTXHYLHUHPDH[HUFHURGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDDTXDOVHUiSDJDQRDWRGDVXEVFULomRSULPiULD
GDV&RWDV
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$UW± &RP H[FHomR GH HYHQWXDO WD[D GH GLVWULEXLomR SULPiULD FRQIRUPH LQGLFDGR QR $UW 
DFLPDR)81'2QmRFREUDUiWD[DVGHLQJUHVVRRXGHVDtGDGRV&RWLVWDV

'$32/Ë7,&$'(',675,%8,d2'(5(68/7$'26

$UW 2 )81'2 GHYHUi GLVWULEXLU OXFURV D VHXV &RWLVWDV FRQIRUPH R SHUFHQWXDO GHILQLGR QD
OHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOHYLJHQWHDSXUDGRVVHJXQGRRUHJLPHGHFDL[DFRPEDVHHP
EDODQoRVHPHVWUDOHQFHUUDGRHPGHMXQKRHGHGH]HPEURGHFDGDDQRSUHYLVWRQRSDUiJUDIR
~QLFR GR DUWLJR  GD /HL Q REVHUYDGR DLQGD L  R GLVSRVWR QR 2ItFLR &LUFXODU
Q&906,161&GHGHPDUoRGHRXRULHQWDomRGD&90TXHYHQKDDFRPSOHPHQWi
OR RX VXEVWLWXtOR H LL  TXH FDVR WDO SHUFHQWXDO VHMD DOWHUDGR SRU PXGDQoD QD OHJLVODomR H
UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHO H YLJHQWH HYHQWXDO QRYR SHUFHQWXDO VHUi FRQVLGHUDGR DXWRPDWLFDPHQWH
DSOLFiYHOFRPUHODomRDR)81'2

 2V OXFURV DXIHULGRV HP XP GHWHUPLQDGR SHUtRGR FDVR H[LVWDP SRGHUmR D FULWpULR GR
$GPLQLVWUDGRU FRQVLGHUDQGR RULHQWDomR GR *HVWRU VHUGLVWULEXtGRV DRV &RWLVWDV PHQVDOPHQWH QR
 GpFLPR GLD~WLOGRPrVVXEVHTXHQWHDRGRUHFHELPHQWRGRVUHFXUVRVSHOR)81'2DWtWXORGH
DQWHFLSDomR GRV UHQGLPHQWRV GR VHPHVWUH D VHUHP GLVWULEXtGRV (YHQWXDO VDOGR GH UHVXOWDGR QmR
GLVWULEXtGR VHUiSDJR QR  GpFLPR  GLD~WLO GRV PHVHVGHIHYHUHLURHDJRVWRSRGHQGR UHIHULGR
VDOGR VHU XWLOL]DGR SHOR $'0,1,675$'25 SDUD UHLQYHVWLPHQWR HP $WLYRV $WLYRV )LQDQFHLURV RX
FRPSRVLomRRXUHFRPSRVLomRGD5HVHUYDGH&RQWLQJrQFLDFRQIRUPHGHILQLGDQRDEDL[RFRP
EDVHHPUHFRPHQGDomR DSUHVHQWDGDSHOR*(6725GHVGHTXHUHVSHLWDGRV RVOLPLWHVHUHTXLVLWRV
OHJDLVHUHJXODPHQWDUHVDSOLFiYHLV


3DUDDUFDUFRPDVGHVSHVDVGRV$WLYRVVHPSUHMXt]RGDSRVVLELOLGDGHGHXWLOL]DomRGRFDL[DGR
)81'2SRGHUiVHUFRQVWLWXtGDXPDUHVHUYDGHFRQWLQJrQFLD ³5HVHUYDGH&RQWLQJrQFLD´ DVTXDLV
VmRH[HPSOLILFDWLYDPHQWHHVHPTXDOTXHUOLPLWDomRGHVFULWDVDEDL[R

,
REUDVGHUHIRUPDRXDFUpVFLPRVTXHLQWHUHVVHPjHVWUXWXUDLQWHJUDOGRVLPyYHLVLQWHJUDQWHV
GRSDWULP{QLRGR)81'2
,,
DGLDQWDPHQWRVDRVORFDWiULRVGRV,PyYHLV$OYRHVHIRURFDVRGRV,PyYHLVHP&RQVWUXomR
TXHYHQKDPDLQWHJUDUDFDUWHLUDGR)81'2 WHQDQWDOORZDQFH 
,,,
SLQWXUDGDVIDFKDGDVHPSHQDVSRoRVGHDHUDomRHLOXPLQDomREHPFRPRGDVHVTXDGULDV
H[WHUQDV
,9
REUDVGHVWLQDGDVDUHSRUDVFRQGLo}HVGHKDELWDELOLGDGHGRHGLItFLR
9
LQGHQL]Do}HVWUDEDOKLVWDVHSUHYLGHQFLiULDVSHODGLVSHQVDGHHPSUHJDGRVRFRUULGDVHPGDWD
DQWHULRUDRLQtFLRGDORFDomR
9,
LQVWDODomRGHHTXLSDPHQWRGHVHJXUDQoDHGHLQFrQGLRGHWHOHIRQLDGHLQWHUFRPXQLFDomR
GHHVSRUWHHGHOD]HU
9,,
GHVSHVDVGHGHFRUDomRHSDLVDJLVPRH
9,,,
RXWUDV TXH YHQKDP D VHU GH UHVSRQVDELOLGDGH GR )81'2 FRPRSURSULHWiULR GRV ,PyYHLV
$OYRGRV,PyYHLVHP&RQVWUXomRHRXGRVGHPDLV$WLYRV FRQIRUPHDSOLFiYHO 
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 2V UHFXUVRV GD 5HVHUYD GH &RQWLQJrQFLD VHUmR DSOLFDGRV HP $WLYRV )LQDQFHLURV H RV
UHQGLPHQWRVGHFRUUHQWHVGHVWDDSOLFDomRSRGHUmRFDSLWDOL]DURYDORUGD5HVHUYDGH&RQWLQJrQFLD

2YDORUGD5HVHUYDGH&RQWLQJrQFLDVHUiFRUUHVSRQGHQWHDDWp FLQFRSRUFHQWR GRWRWDO
GR SDWULP{QLR OtTXLGR GR )81'2 3DUD VXD FRQVWLWXLomR RX UHSRVLomR FDVR VHMDP XWLOL]DGRV RV
UHFXUVRVH[LVWHQWHVQDPHQFLRQDGDUHVHUYDVHUiSURFHGLGDDUHWHQomRGHDWp FLQFRSRUFHQWR 
GRUHQGLPHQWRPHQVDODSXUDGRSHORFULWpULRGHFDL[DDWpTXHVHDWLQMDROLPLWHDFLPDSUHYLVWR

 2 )81'2 PDQWHUi VLVWHPD GH UHJLVWUR FRQWiELO SHUPDQHQWHPHQWH DWXDOL]DGR GH IRUPD D
GHPRQVWUDUDRV&RWLVWDVDVSDUFHODVGLVWULEXtGDVDWtWXORGHSDJDPHQWRGHUHQGLPHQWR

)DUmRMXVDRVUHQGLPHQWRVGHTXHWUDWDRFDSXWRVWLWXODUHVGH&RWDVTXHHVWLYHUHPUHJLVWUDGRV
FRPRWDOQRIHFKDPHQWRGDVQHJRFLDo}HVGR~OWLPRGLD~WLOGRPrVDQWHULRUDRUHVSHFWLYRSDJDPHQWR
GHDFRUGRFRPDVFRQWDVGHGHSyVLWRPDQWLGDVSHODLQVWLWXLomRHVFULWXUDGRUDGDV&RWDV

$UW6HDGDWDGHFXPSULPHQWRGHTXDOTXHUREULJDomRSUHYLVWDQHVWH5HJXODPHQWRRXGHFRUUHQWH
GHGHOLEHUDomRHP$VVHPEOHLD*HUDOGH&RWLVWDVFRLQFLGLUFRPXPIHULDGRQDFLRQDORXHPGLDHPTXH
QmRKDMDH[SHGLHQWHQD%DGDWDSDUDRFXPSULPHQWRHIHWLYRGDREULJDomRVHUiSURUURJDGDSDUDR
SUy[LPRGLD~WLOVHPTXDOTXHUFRUUHomRRXHQFDUJR

'$$'0,1,675$d2

$UW±2$'0,1,675$'25WHPDPSORVSRGHUHVSDUDJHULURSDWULP{QLRGR)81'2LQFOXVLYH
DEULU H PRYLPHQWDU FRQWDV EDQFiULDV DGTXLULU DOLHQDU ORFDU DUUHQGDU H H[HUFHU WRGRV RV GHPDLV
GLUHLWRV LQHUHQWHV DRV EHQV LQWHJUDQWHV GR SDWULP{QLR GR )81'2 SRGHQGR LQFOXVLYH RXWRUJDU
PDQGDWRVSDUDSUDWLFDUWRGRVRVDWRVQHFHVViULRVjDGPLQLVWUDomRGR)81'2HPREVHUYkQFLDHVWULWD
jV OLPLWDo}HV LPSRVWDV SRU HVWH 5HJXODPHQWR H SHOD OHJLVODomR HP YLJRU H GHPDLV GLVSRVLo}HV
DSOLFiYHLVFRQIRUPHRULHQWDomRGR*(6725GHQWURGHVXDVUHVSHFWLYDVDWULEXLo}HVDSOLFiYHLVRX
FRQIRUPHSHUPLWLGRHPGHOLEHUDomRHP$VVHPEOHLD*HUDOGH&RWLVWDVFRQIRUPHRFDVR

 2 $'0,1,675$'25 p UHVSRQViYHO SHOD FRQWUDWDomR HP QRPH GR )81'2 GH VHXV
SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV HVSHFLDOPHQWH R *(6725 H UHDOL]DUi D DQiOLVH SUpYLD TXDQWR DR
DWHQGLPHQWRGHUHTXLVLWRVREMHWLYRVTXHLQGLTXHPDFDSDFLGDGHGRSUHVWDGRUGHVHUYLoRVSDUDSUHVWDU
RVVHUYLoRVQHFHVViULRVDR)81'2EHPFRPRRFXPSULPHQWRGHUHTXLVLWRVUHJXODWyULRVDSOLFiYHLV
REVHUYDGR TXH WDO DQiOLVH SUpYLD QmR GHYH VHU FRQVLGHUDGD FRPR UHFRPHQGDomR RX LQGLFDomR GRV
SUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGR)81'2SRUSDUWHGR$'0,1,675$'25

6HPSUHMXt]RGDVVXDVREULJDo}HVQRVWHUPRVGR FDSXWGHVWHDUWLJRR$'0,1,675$'25
QmR VHUi UHVSRQViYHO SHODV GHFLV}HV HVWUDWpJLFDV HRX GH VHOHomR UHODFLRQDGDV DRV $WLYRV H QmR
SRGHUi VHU UHVSRQVDELOL]DGR HP QHQKXPD KLSyWHVH SRU HYHQWXDLV SUHMXt]RV GHFRUUHQWHV GRV
LQYHVWLPHQWRV UHDOL]DGRV SHOR )81'2 H[FHWR VH QR H[HUFtFLR GR VHX GHYHU GH GLOLJrQFLD R
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$'0,1,675$'25WHQKDLGHQWLILFDGRLUUHJXODULGDGHVHGLDQWHGDVHYLGrQFLDVQmRWHQKDWRPDGRDV
SURYLGrQFLDVFDEtYHLVQRVWHUPRVGDOHJLVODomRDSOLFiYHOHGHVWH5HJXODPHQWR

 2 $'0,1,675$'25 VHUi QRV WHUPRV H FRQGLo}HV SUHYLVWDV QD /HL Q R
SURSULHWiULR ILGXFLiULR GRV EHQV H GLUHLWRV DGTXLULGRV SHOR )81'2 DGPLQLVWUDQGR H GLVSRQGR GRV
EHQVQDIRUPDHSDUDRVILQVHVWDEHOHFLGRVQDOHJLVODomRRXQHVWH5HJXODPHQWR

 2 $'0,1,675$'25 QmR IRL FRQWUDWDGR SDUD RX UHDOL]RX QHQKXP HVIRUoR FRPHUFLDO GH
GLVWULEXLomR DFRQVHOKDPHQWR LQGLFDomR RX GH TXDOTXHU IRUPD UHFRPHQGRX RX RIHUWRX R )81'2
FRPR RSRUWXQLGDGH GH LQYHVWLPHQWR DR &RWLVWDWHQGR D VXDSDUWLFLSDomR OLPLWDGD j DGPLQLVWUDomR
GHVWH)81'2DSHGLGRGR*(6725

$UW3DUDRH[HUFtFLRGHVXDVDWULEXLo}HVR$'0,1,675$'25SRGHUiFRQWUDWDUjVH[SHQVDV
GR)81'2RVVHJXLQWHVVHUYLoRVIDFXOWDWLYRV

,
GLVWULEXLomRGH&RWDV
,,
FRQVXOWRULD HVSHFLDOL]DGD TXH REMHWLYH GDU VXSRUWH H VXEVLGLDU R $'0,1,675$'25 H R
*(6725HPVXDVDWLYLGDGHVGHDQiOLVHVHOHomRHDYDOLDomRGHHPSUHHQGLPHQWRVLPRELOLiULRV
HGHPDLVDWLYRVLQWHJUDQWHVRXTXHSRVVDPYLUDLQWHJUDUDFDUWHLUDGR)81'2
,,,
HPSUHVDHVSHFLDOL]DGDSDUDDGPLQLVWUDUDVORFDo}HVRXDUUHQGDPHQWRVGHHPSUHHQGLPHQWRV
LPRELOLiULRV LQWHJUDQWHV GR SDWULP{QLR GR )81'2 D H[SORUDomR GR GLUHLWR GH VXSHUItFLH
PRQLWRUDUHDFRPSDQKDUSURMHWRVHDFRPHUFLDOL]DomR GRV UHVSHFWLYRVLPyYHLVHFRQVROLGDU
GDGRV HFRQ{PLFRV H ILQDQFHLURV VHOHFLRQDGRV GDV FRPSDQKLDV LQYHVWLGDV SDUD ILQV GH
PRQLWRUDPHQWRH
,9
IRUPDGRUGHPHUFDGRSDUDDV&RWDVGR)81'2

2VVHUYLoRVDTXHVHUHIHUHPRVLQFLVRV,,,H,,,GHVWHDUWLJRSRGHPVHUSUHVWDGRVSHORSUySULR
$'0,1,675$'25 SHOR *(6725 RX SRU WHUFHLURV GHVGH TXH HP TXDOTXHU GRV FDVRV
GHYLGDPHQWHKDELOLWDGRV3DUDTXHRVHUYLoRDTXHVHUHIHUHRLQFLVR,GHVWHDUWLJRVHMDSUHVWDGRSHOR
SUySULR$'0,1,675$'25RXSHOR*(6725RXSRUSHVVRDVDHOHVOLJDGDV L DFRQWUDWDomRGHWDO
VHUYLoRGHYHUiVHUREMHWRGHDSURYDomRSUpYLDHVSHFtILFDHLQIRUPDGDHP$VVHPEOHLD*HUDOGH&RWLVWD
QRVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90RX LL R)81'2QmRSRGHUiDUFDUFRPRVFXVWRV
GHFRUUHQWHVGDUHPXQHUDomRGHWDLVSHVVRDVOLJDGDV

 e YHGDGR DR $'0,1,675$'25 DR *(6725 H DR FRQVXOWRU HVSHFLDOL]DGR R H[HUFtFLR GD
IXQomRGHIRUPDGRUGHPHUFDGRSDUDDV&RWDVGR)81'2

 $ FRQWUDWDomR GH SDUWHV UHODFLRQDGDV DR $'0,1,675$'25 DR *(6725 H DR FRQVXOWRU
HVSHFLDOL]DGRSDUDRH[HUFtFLRGDIXQomRGHIRUPDGRUGHPHUFDGRGHYHVHUVXEPHWLGDjDSURYDomR
SUpYLDGD$VVHPEOHLD*HUDOGH&RWLVWDVQRVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90

$UW2$'0,1,675$'25GHYHUiSURYHUR)81'2FRPRVVHJXLQWHVVHUYLoRVVHMDSUHVWDQGR
RVGLUHWDPHQWHKLSyWHVHHPTXHGHYHHVWDUKDELOLWDGRSDUDWDQWRRXLQGLUHWDPHQWH
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,

PDQXWHQomR GH GHSDUWDPHQWR WpFQLFR KDELOLWDGR D SUHVWDU VHUYLoRV GH DQiOLVH H
DFRPSDQKDPHQWRGHSURMHWRVLPRELOLiULRV
DWLYLGDGHVGHWHVRXUDULDGHFRQWUROHHSURFHVVDPHQWRGRVWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRV
HVFULWXUDomRGH&RWDV
FXVWyGLDGH$WLYRVH$WLYRV)LQDQFHLURVFRQIRUPHRFDVR
DXGLWRULDLQGHSHQGHQWHH
JHVWmRGRVYDORUHVPRELOLiULRVLQWHJUDQWHVGDFDUWHLUDGR)81'2

,,
,,,
,9
9
9,

 6HP SUHMXt]R GD SRVVLELOLGDGH GH FRQWUDWDU WHUFHLURV SDUD D DGPLQLVWUDomR GRV LPyYHLV D
UHVSRQVDELOLGDGH SHOD JHVWmR GRV DWLYRV LPRELOLiULRV GR )81'2 FRPSHWH H[FOXVLYDPHQWH DR
$'0,1,675$'25TXHGHWHUiDSURSULHGDGHILGXFLiULDGRVEHQVHGLUHLWRVGR)81'2

&DVRR)81'2LQYLVWDSDUFHODVXSHULRUD FLQFRSRUFHQWR GHVHXSDWULP{QLRHPYDORUHV
PRELOLiULRV R $'0,1,675$'25 GHYHUi HVWDU SUHYLDPHQWH DXWRUL]DGR SHOD &90 j SUHVWDomR GR
VHUYLoR GH DGPLQLVWUDomR GH FDUWHLUD QD PRGDOLGDGH GH JHVWmR GH UHFXUVRV VHQGROKH IDFXOWDGR
DOWHUQDWLYDPHQWHFRQWUDWDUWHUFHLURDXWRUL]DGRSHOD&90DH[HUFHUWDODWLYLGDGH

 2VFXVWRVFRPDFRQWUDWDomR GHWHUFHLURVSDUDRVVHUYLoRVPHQFLRQDGRVQRVLQFLVRV ,9 H 9
GHVWHDUWLJRVHUmRFRQVLGHUDGRVGHVSHVDVGR)81'2RVFXVWRVFRPDFRQWUDWDomRGHWHUFHLURVSDUD
RV VHUYLoRV PHQFLRQDGRV QRV LQFLVRV , ,, ,,, H 9, GHVWH DUWLJR GHYHP VHU DUFDGRV SHOR
$'0,1,675$'25

 ,QGHSHQGHQWHPHQWH GH $VVHPEOHLD *HUDO GH &RWLVWDV R $'0,1,675$'25 HP QRPH GR
)81'2HSRUUHFRPHQGDomRGR*(6725SRGHUiSUHVHUYDGRRLQWHUHVVHGRV&RWLVWDVFRQWUDWDU
GHVWLWXLUHVXEVWLWXLURVGHPDLVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGR)81'2

'$62%5,*$d®(6(5(63216$%,/,'$'(6'2$'0,1,675$'25

$UW±&RQVWLWXHPREULJDo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHVGR$'0,1,675$'25

,
UHDOL]DU D DOLHQDomR RX D DTXLVLomR GRV $WLYRV GH DFRUGR FRP D SROtWLFD GH LQYHVWLPHQWR
SUHYLVWD QHVWH 5HJXODPHQWR H FRQIRUPH RULHQWDomR GR *(6725 VHP QHFHVVLGDGH GH
DSURYDomRHP$VVHPEOHLD*HUDOVDOYRQDVKLSyWHVHVGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHV
,,
SURYLGHQFLDU D DYHUEDomR MXQWR DRV &DUWyULRV GH 5HJLVWUR GH ,PyYHLV FRPSHWHQWHV GDV
UHVWULo}HVGLVSRVWDVQRDUWLJRGD/HLQID]HQGRFRQVWDUQDVPDWUtFXODVGRVEHQV
LPyYHLVLQWHJUDQWHVGRSDWULP{QLRGR)81'2TXHWDLVDWLYRVLPRELOLiULRVD QmRLQWHJUDPR
DWLYR GR $'0,1,675$'25 E  QmR UHVSRQGHP GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH SRU TXDOTXHU
REULJDomR GR $'0,1,675$'25 F  QmR FRPS}HP D OLVWD GH EHQV H GLUHLWRV GR
$'0,1,675$'25 SDUD HIHLWR GH OLTXLGDomR MXGLFLDO RX H[WUDMXGLFLDO G  QmR SRGHP VHU
GDGRVHPJDUDQWLDGHGpELWRGHRSHUDomRGR$'0,1,675$'25H QmRVmRSDVVtYHLVGH
H[HFXomRSRUTXDLVTXHUFUHGRUHVGR$'0,1,675$'25SRUPDLVSULYLOHJLDGRVTXHSRVVDP
VHUHI QmRSRGHPVHUREMHWRGHFRQVWLWXLomRGH{QXVUHDLV
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,,,

PDQWHUjVVXDVH[SHQVDVDWXDOL]DGRVHHPSHUIHLWDRUGHPD RVUHJLVWURVGRV&RWLVWDVHGH
WUDQVIHUrQFLD GH &RWDV E  RV OLYURV GH DWDV H GH SUHVHQoD GDV $VVHPEOHLDV *HUDLV F  D
GRFXPHQWDomRUHODWLYDDRV$WLYRVDRV$WLYRV)LQDQFHLURVHjVRSHUDo}HVGR)81'2G RV
UHJLVWURV FRQWiEHLV UHIHUHQWHV jV RSHUDo}HV H DR SDWULP{QLR GR )81'2 H  R DUTXLYR GRV
UHODWyULRV GR DXGLWRU LQGHSHQGHQWH GRV UHSUHVHQWDQWHV GH &RWLVWDV H GRV SURILVVLRQDLV RX
HPSUHVDV FRQWUDWDGDV H TXH HYHQWXDOPHQWH YHQKDP D VHU FRQWUDWDGDV QRV WHUPRV GRV
DUWLJRVHGD,QVWUXomR&90
,9
FRQVLGHUDQGRDRULHQWDomRGR*(6725HREVHUYDGRRGLVSRVWRQR$UWDEDL[RFHOHEUDURV
QHJyFLRV MXUtGLFRV H UHDOL]DU WRGDV DV RSHUDo}HV QHFHVViULDV j H[HFXomR GD SROtWLFD GH
LQYHVWLPHQWR GR )81'2 H[HUFHQGR RX GLOLJHQFLDQGR SDUD TXH VHMDP H[HUFLGRV WRGRV RV
GLUHLWRVUHODFLRQDGRVDRSDWULP{QLRHjVDWLYLGDGHVGR)81'2
9
UHFHEHUUHQGLPHQWRVRXTXDLVTXHUYDORUHVGHYLGRVDR)81'2
9,
FXVWHDUDVGHVSHVDVGHSURSDJDQGDGR)81'2H[FHWRSHODVGHVSHVDVGHSURSDJDQGDHP
SHUtRGRGHGLVWULEXLomRGH&RWDVTXHSRGHPVHUDUFDGDVSHOR)81'2
9,, PDQWHUFXVWRGLDGRVHPLQVWLWXLomRSUHVWDGRUDGHVHUYLoRVGHFXVWyGLDGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGD
SHOD&90RVWtWXORVDGTXLULGRVFRPUHFXUVRVGR)81'2
9,,, QR FDVR GH VHU LQIRUPDGR VREUH D LQVWDXUDomR GH SURFHGLPHQWR DGPLQLVWUDWLYR SHOD &90
PDQWHUDGRFXPHQWDomRUHIHULGDQRLQFLVR,,,DWpRWpUPLQRGRSURFHGLPHQWR
,;
GDUFXPSULPHQWRDRVGHYHUHVGHLQIRUPDomRSUHYLVWRVQR&DStWXOR9,,GD,QVWUXomR&90
HQHVWH5HJXODPHQWR
;
PDQWHUDWXDOL]DGDMXQWRj&90DOLVWDGHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVFRQWUDWDGRVSHOR)81'2
;,
REVHUYDUDVGLVSRVLo}HVFRQVWDQWHVQHVWH5HJXODPHQWRHQRVSURVSHFWRVGR)81'2TXDQGR
DSOLFiYHOEHPFRPRDVGHOLEHUDo}HVGD$VVHPEOHLD*HUDOH
;,, FRQWURODUHVXSHUYLVLRQDUDVDWLYLGDGHVLQHUHQWHVjJHVWmRGRVDWLYRVGR)81'2ILVFDOL]DQGR
RV VHUYLoRV SUHVWDGRV SRU WHUFHLURV FRQWUDWDGRV H R DQGDPHQWR GRV HPSUHHQGLPHQWRV
LPRELOLiULRVVREVXDUHVSRQVDELOLGDGH

3DUiJUDIRÒQLFR2)81'2UHSUHVHQWDGRSHOR$'0,1,675$'25HRXSHOR*(6725VRPHQWH
SDUWLFLSDUi GDV DVVHPEOHLDV GH GHWHQWRUHV GH DWLYRV LQWHJUDQWHV GD FDUWHLUD GR )81'2 TXH
FRQWHPSOHP GLUHLWR GH YRWR RX GDV DVVHPEOHLDV GDV VRFLHGDGHV QDV TXDLV R )81'2 GHWHQKD
SDUWLFLSDomRRXGHFRQGRPtQLRVGHLPyYHLVLQWHJUDQWHVGRVHXSDWULP{QLRFDVRR*(6725FRQVLGHUH
HP IXQomR GD SROtWLFD GH LQYHVWLPHQWR GR )81'2 UHOHYDQWH R WHPD D VHU GLVFXWLGR H YRWDGR GH
DFRUGRFRPVXDVSROtWLFDVGHYRWR

'$69('$d®(6'2$'0,1,675$'25

$UW e YHGDGR DR $'0,1,675$'25 QR H[HUFtFLR GH VXDV DWLYLGDGHV FRPR JHVWRU GR
SDWULP{QLRGR)81'2HXWLOL]DQGRRVUHFXUVRVRXDWLYRVGRPHVPR

,
UHFHEHUGHSyVLWRHPVXDFRQWDFRUUHQWH
,,
FRQFHGHU HPSUpVWLPRV DGLDQWDU UHQGDV IXWXUDV D &RWLVWDV RX DEULU FUpGLWR VRE TXDOTXHU
PRGDOLGDGH
,,, FRQWUDLURXHIHWXDUHPSUpVWLPR
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,9

SUHVWDU ILDQoD DYDO EHP FRPR DFHLWDU RX FRREULJDUVH VRE TXDOTXHU IRUPD QDV RSHUDo}HV
SUDWLFDGDVSHOR)81'2
9
DSOLFDUQRH[WHULRURVUHFXUVRVFDSWDGRVQRSDtV
9, DSOLFDUUHFXUVRVQDDTXLVLomRGH&RWDVGRSUySULR)81'2
9,, YHQGHUjSUHVWDomR&RWDVGR)81'2DGPLWLGDDGLYLVmRGDHPLVVmRHPVpULHVHLQWHJUDOL]DomR
YLDFKDPDGDGHFDSLWDO
9,,, SURPHWHUUHQGLPHQWRVSUHGHWHUPLQDGRVDRV&RWLVWDV
,; UHVVDOYDGDDKLSyWHVHGHDSURYDomRHP$VVHPEOHLD*HUDOQRVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR
&90  UHDOL]DU RSHUDo}HV GR )81'2 TXDQGR FDUDFWHUL]DGD VLWXDomR GH FRQIOLWR GH
LQWHUHVVHV HQWUH R )81'2 H R $'0,1,675$'25 *(6725 RX FRQVXOWRU HVSHFLDOL]DGR
HQWUHR)81'2HRV&RWLVWDVTXHGHWHQKDPQRPtQLPR GH]SRUFHQWR GRSDWULP{QLR
GR)81'2 QRVWHUPRVGR GR DUWLJR GD,QVWUXomR &90 HQWUHR )81'2HR
UHSUHVHQWDQWHGH&RWLVWDVRXHQWUHR)81'2HRHPSUHHQGHGRU
;
FRQVWLWXLU {QXV UHDLV VREUH RV ,PyYHLV $OYR HRX ,PyYHLV HP &RQVWUXomR LQWHJUDQWHV GR
SDWULP{QLRGR)81'2REVHUYDGDDSRVVLELOLGDGHGHDTXLVLomRGH,PyYHLV$OYRHRX,PyYHLV
HP&RQVWUXomRVREUHRVTXDLVWHQKDPVLGRFRQVWLWXtGRV{QXVUHDLVFRQIRUPHGLVSRVWRQR
GHVWHDUWLJRHQRGR$UWGHVWH5HJXODPHQWR
;, UHDOL]DU RSHUDo}HV FRP DWLYRV ILQDQFHLURV RX PRGDOLGDGHV RSHUDFLRQDLV QmR SUHYLVWDV QD
,QVWUXomR&90
;,, UHDOL]DU RSHUDo}HV FRP Do}HV H RXWURV YDORUHV PRELOLiULRV IRUD GH PHUFDGRV RUJDQL]DGRV
DXWRUL]DGRV SHOD &90 UHVVDOYDGDV DV KLSyWHVHV GH GLVWULEXLo}HV S~EOLFDV GH H[HUFtFLR GH
GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD H GH FRQYHUVmR GH GHErQWXUHV HP Do}HV GH H[HUFtFLR GH E{QXV GH
VXEVFULomRHQRVFDVRVHPTXHD&90WHQKDFRQFHGLGRSUpYLDHH[SUHVVDDXWRUL]DomR
;,,, UHDOL]DU RSHUDo}HV FRP GHULYDWLYRV H[FHWR TXDQGR WDLV RSHUDo}HV IRUHP UHDOL]DGDV
H[FOXVLYDPHQWHSDUDILQVGHSURWHomRSDWULPRQLDOHGHVGHTXHDH[SRVLomRVHMDVHPSUHQR
Pi[LPRRYDORUGRSDWULP{QLROtTXLGRGR)81'2H
;,9 SUDWLFDUTXDOTXHUDWRGHOLEHUDOLGDGH

$YHGDomRSUHYLVWDQRLQFLVR;DFLPDQmRLPSHGHDDTXLVLomRSHOR$'0,1,675$'25GH
LPyYHLV VREUH RV TXDLV WHQKDP VLGR FRQVWLWXtGRV {QXV UHDLV DQWHULRUPHQWH DR VHX LQJUHVVR QR
SDWULP{QLRGR)81'2

2)81'2SRGHUiHPSUHVWDUVHXVWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVGHVGHTXHWDLVRSHUDo}HVGH
HPSUpVWLPR VHMDP FXUVDGDV H[FOXVLYDPHQWH DWUDYpV GH VHUYLoR DXWRUL]DGR SHOR %DQFR &HQWUDO GR
%UDVLORXSHOD&90RXXViORVSDUDSUHVWDUJDUDQWLDVGHRSHUDo}HVSUySULDV

'$5(081(5$d2'2$'0,1,675$'25('2*(6725

$UW2)81'2SDJDUiDWtWXORGHWD[DGHDGPLQLVWUDomRRYDORUFRUUHVSRQGHQWHDDWp
QRYHGpFLPRVSRUFHQWR DRDQRFDOFXODGDFRPEDVH D QDPpGLDGLiULDGDFRWDomRGHIHFKDPHQWR
GDV&RWDVGR)81'2GLYXOJDGDSHOD%QRPrVDQWHULRUDRGRSDJDPHQWRGDUHPXQHUDomR ³9DORU
GH0HUFDGR´ FDVRDV&RWDVGR)XQGRLQWHJUHPRËQGLFHGH)XQGRVGH,QYHVWLPHQWRV,PRELOLiULRV
,),; FRQIRUPHGHILQLGRQDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHODRVIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRLPRELOLiULRVRX
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E QRYDORUGR3DWULP{QLR/tTXLGRGR)XQGRFDVRQmRDSOLFiYHORFULWpULRSUHYLVWRQRLWHP³D´GHVWH
$UWLJR TXH FRPSUHHQGHUi L  D 5HPXQHUDomR GR $GPLQLVWUDGRU FRQIRUPH GHILQLGD DEDL[R  LL  D
5HPXQHUDomRGR*HVWRU FRQIRUPHGHILQLGDDEDL[R H LLL DWD[DGHHVFULWXUDomRFDOFXODGDVREUHR
9DORUGH0HUFDGR ³7D[DGH$GPLQLVWUDomR´ REVHUYDGRRGLVSRVWRQRVSDUiJUDIRVDEDL[R

3HOD SUHVWDomR GRV VHUYLoRV GH DGPLQLVWUDomR FXVWyGLD H FRQWURODGRULD GR )81'2 R
$'0,1,675$'25IDUiMXVDXPDUHPXQHUDomRDVHUFDOFXODGDGHIRUPD SURUDWDWHPSRULVFRP
EDVH QR 9DORU GH 0HUFDGR FRQIRUPH SHUFHQWXDLV LQGLFDGRV QD WDEHOD DEDL[R REVHUYDGR R YDORU
PtQLPRPHQVDOGH5 TXDUHQWDHFLQFRPLOUHDLV  ³5HPXQHUDomRGR$GPLQLVWUDGRU´ 


 9DORUGH0HUFDGR
5HPXQHUDomRGR
$GPLQLVWUDGRU SRU
DQR 
'H5DWp5

'H5D
5
'H5DWp
5
'H5DWp
5
$FLPDGH5







2YDORUPtQLPRPHQVDOGD5HPXQHUDomRGR$GPLQLVWUDGRUSUHYLVWRQRSDUiJUDIRDFLPDVHUi
FRUULJLGRDQXDOPHQWHSHODYDULDomRSRVLWLYDGRËQGLFH1DFLRQDOGH3UHoRVDR&RQVXPLGRU$PSOR 
,3&$PHGLGRSHOR,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*HRJUDILDH(VWDWtVWLFD,%*(

2*(6725IDUiMXVDXPDUHPXQHUDomRFRUUHVSRQGHQWHDDWpDGLIHUHQoDHQWUH D 
RLWHQWD H FLQFR FHQWpVLPRV SRU FHQWR  DR DQR FDOFXODGR VREUH R 9DORU GH 0HUFDGR H E D
5HPXQHUDomRGR$GPLQLVWUDGRUDVHUFDOFXODGDGHIRUPDSURUDWDWHPSRULVVREUHR9DORUGH0HUFDGR
³5HPXQHUDomRGR*HVWRU´ 

 $ 5HPXQHUDomR GR *HVWRU GHYHUi VHU SURYLVLRQDGD GLDULDPHQWH H SDJD PHQVDOPHQWH
REVHUYDGR TXH QD GDWD GD GLYXOJDomR GD GLVWULEXLomR GH UHQGLPHQWRV GR )81'2 LPHGLDWDPHQWH
VXEVHTXHQWH DR  YLJpVLPR TXDUWR  PrV FRQWDGR GD GDWD GH LQWHJUDOL]DomR GDV &RWDV GD 
TXDUWD  HPLVVmR GR )81'2 ³'DWD GH 'LYXOJDomR GH 5HQGLPHQWR´ H ³'DWD GH ,QWHJUDOL]DomR´
UHVSHFWLYDPHQWH  R $'0,1,675$'25 LQIRUPDUi DRV &RWLVWDV R PRQWDQWH SDJR SHOR )81'2 D
WtWXOR GH 5HPXQHUDomR GR *HVWRU HQWUH D 'DWD GH ,QWHJUDOL]DomR H D 'DWD GH 'LYXOJDomR GH
5HQGLPHQWR

,
2*(6725IDUiMXVDRUHFHELPHQWRGRVYDORUHVTXHWLYHUHPVLGRDSXUDGRVHSURYLVLRQDGRV
HQWUH D 'DWD GH ,QWHJUDOL]DomR H D 'DWD GH 'LYXOJDomR GH 5HQGLPHQWR PDV TXH
HYHQWXDOPHQWHQmRWLYHUHPVLGRSDJRVDWtWXORGH5HPXQHUDomRGR*HVWRU ³5HPXQHUDomR
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'HYLGD´ FDVRVHMDPYHULILFDGDVHQWUHD'DWDGH,QWHJUDOL]DomRHD'DWDGH'LYXOJDomRGH
5HQGLPHQWR LQFOXVLYH DVVHJXLQWHVKLSyWHVHV
D  RV UHQGLPHQWRV GLVWULEXtGRV SHOR )81'2 DRV &RWLVWDV IRUHP VXSHULRUHV D  VHWH SRU
FHQWR DRDQRFDOFXODGRGHIRUPD SURUDWDWHPSRULVVREUHRSURGXWRHQWUHRYDORUGDV
&RWDVGD TXDUWD HPLVVmRGR)81'2QD'DWDGH,QWHJUDOL]DomRHRPRQWDQWHWRWDOGH
&RWDVLPHGLDWDPHQWHDSyVD'DWDGH,QWHJUDOL]DomR ³3DUkPHWUR´ H
E DUHPXQHUDomRSDJDDR*HVWRUIRULQIHULRUj5HPXQHUDomR'HYLGDQRVWHUPRVGRSUHVHQWH
5HJXODPHQWR

,,

$ 5HPXQHUDomR GR *HVWRU VHUi UHGX]LGD DWp R OLPLWH GH  FLQTXHQWD SRU FHQWR  GR
PRQWDQWHFDOFXODGRFRPEDVHQRGLVSRVWRQRDFLPDFDVRVHMDYHULILFDGRTXHHQWUHD
'DWDGH,QWHJUDOL]DomRHD'DWDGH'LYXOJDomRGH5HQGLPHQWR LQFOXVLYH 
D  RVUHQGLPHQWRVGLVWULEXtGRVSHOR)81'2DRV&RWLVWDVIRUDPLQIHULRUHVDR3DUkPHWURH
E DUHPXQHUDomRSDJDDR*HVWRUIRLVXSHULRUj5HPXQHUDomR'HYLGDQRVWHUPRVGRSUHVHQWH
5HJXODPHQWR


3DUDILQVGRGLVSRVWRQRLQFLVR,GRDFLPDTXDLVTXHUSDJDPHQWRVIHLWRVDR*(6725QRV
WHUPRV GHVWH LQFLVR QmR SRGHUmR UHGX]LU R UHQGLPHQWR DQXDO SRU &RWD D YDORUHV LQIHULRUHV DR
3DUkPHWUR

3DUDILQVGLVSRVWRQRLQFLVR,,GRDFLPDD5HPXQHUDomRGR*HVWRUVHUiUHGX]LGDQROLPLWH
GRQHFHVViULRSDUDTXHRFRUUDDUHFRPSRVLomRGR3DUkPHWURVHQGRFHUWRTXHD5HPXQHUDomRGR
*HVWRUQmRVHUiHPKLSyWHVHDOJXPDLQIHULRUD]HUR

(PFDVRGHHPLVV}HVVXEVHTXHQWHVj TXDUWD HPLVVmRGH&RWDVGR)81'2R3DUkPHWUR
DVHUXWLOL]DGRSDUDDYHULILFDomRSUHYLVWDQRDFLPDGHYHUiVHUFDOFXODGRGDVHJXLQWHIRUPD

3DUkPHWUR >  9& 07   0& @> 9& 07 0&@
(PTXH

9& 9DORUGDV&RWDVGD TXDUWD HPLVVmRGR)81'2QD'DWDGH,QWHJUDOL]DomR
07 0RQWDQWH7RWDOGH&RWDVLPHGLDWDPHQWHDSyVD'DWDGH,QWHJUDOL]DomR
0& 0RQWDQWH&DSWDGRSHOR)81'2HPHPLVV}HVVXEVHTXHQWHVj TXDUWD HPLVVmRGH&RWDV

3HORVVHUYLoRVGHHVFULWXUDomRGDV&RWDVDLQVWLWXLomRHVFULWXUDGRUDIDUiMXVDXPDUHPXQHUDomR
FRUUHVSRQGHQWH D DWp  FLQFR FHQWpVLPRV SRU FHQWR  DR DQR FDOFXODGR VREUH R 9DORU GH
0HUFDGRMiDEUDQJLGDSHOD7D[DGH$GPLQLVWUDomR

$7D[DGH$GPLQLVWUDomRSUHYLVWDQHVWHDUWLJRGHYHVHUSURYLVLRQDGDGLDULDPHQWHHPEDVHGH
 GX]HQWRVHFLQTXHQWDHGRLV GLDV~WHLVSRUDQRVREUHRYDORUGRSDWULP{QLROtTXLGRGR)81'2
RXVREUHR9DORUGH0HUFDGRFRQIRUPHVHMDRFDVRHSDJDPHQVDOPHQWHSRUSHUtRGRVYHQFLGRVDWp
R TXLQWR GLD~WLOGRPrVVXEVHTXHQWHDRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVDSDUWLUGRLQtFLRGDVDWLYLGDGHV
GR)81'2FRQVLGHUDGDDSULPHLUDLQWHJUDOL]DomRGH&RWDVGR)81'2



219

DocuSign Envelope ID: B0000A83-02E7-46BA-9DDE-CF3D604FBE95


2$'0,1,675$'25SRGHHVWDEHOHFHUTXHSDUFHODVGD7D[DGH$GPLQLVWUDomRVHMDPSDJDV
GLUHWDPHQWHSHOR)81'2DRVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVFRQWUDWDGRVGHVGHTXHRVRPDWyULRGHVVDV
SDUFHODVQmRH[FHGDRPRQWDQWHWRWDOGD7D[DGH$GPLQLVWUDomR

$UW$GLFLRQDOPHQWHj5HPXQHUDomRGR*HVWRUR*(6725IDUiMXVDXPDWD[DGHSHUIRUPDQFH
VHPHVWUDO ³7D[D GH 3HUIRUPDQFH´  DSXUDGD QRV SHUtRGRV HQFHUUDGRV QRV PHVHV GH MXQKR H
GH]HPEUR GH FDGD DQR $ 7D[D GH 3HUIRUPDQFHVHUi DSXUDGD H SURYLVLRQDGD PHQVDOPHQWH H QmR
SRVVXLUiFDUiWHUFXPXODWLYRVHQGRUHFDOFXODGDDFDGDSHUtRGR$7D[DGH3HUIRUPDQFHVHUiSDJDDR
*(6725 DWp R  GpFLPR VHJXQGR  GLD ~WLO GR SULPHLUR PrV VXEVHTXHQWH DR HQFHUUDPHQWR GR
VHPHVWUHRXVHMDQRVPHVHVGHMDQHLURHGHMXOKREHPFRPRSRURFDVLmRGDOLTXLGDomRGR)81'2
$7D[DGH3HUIRUPDQFHVHUiFDOFXODGDSDUDILQVGHSDJDPHQWRQRVWHUPRVGDIyUPXODDEDL[RGHVGH
TXHHODVHMDVXSHULRUD]HUR 73! 

73   '%±% 

(PTXH

% ࠛ>6 0&7@

0&7 9& 07 ,3&$ ࠛ0&L ,3&$L ±ࠛ0$LL ,3&$LL 

73 7D[DGH3HUIRUPDQFH6HPHVWUDO
'% 'LVWULEXLomR%UXWDQR6HPHVWUH
% 6RPDWyULRGRSURGXWRHQWUH6H0&7DSOLFiYHODFDGDXPGRVPHVHVGRSHUtRGRHPTXHD
DSXUDomRHVWLYHUVHQGRIHLWDRXVHMD L SDUDFiOFXORGD7D[DGH3HUIRUPDQFHQRSULPHLURVHPHVWUH
VRPDWyULRGRSURGXWRGH6HR0&7DSXUDGRSDUDFDGDXPGRVPHVHVGHMDQHLURDMXQKRH LL 
SDUDRVHJXQGRVHPHVWUHVRPDWyULRGRSURGXWRGH6HR0&7DSXUDGRSDUDFDGDXPGRVPHVHV
GHMXOKRDGH]HPEUR
6 6SUHDGGH VHLVLQWHLURVHFLQFRGpFLPRVSRUFHQWR DRDQR
9& 9DORUGDV&RWDVGD TXDUWD HPLVVmRGR)81'2QD'DWDGH,QWHJUDOL]DomR
07 4XDQWLGDGH7RWDOGH&RWDVLPHGLDWDPHQWHDSyVD'DWDGH,QWHJUDOL]DomR
0&L  0RQWDQWH FDSWDGR SHOR )81'2 HP FDGD XPD GDV HPLVV}HV VXEVHTXHQWHV j  TXDUWD 
HPLVVmRGH&RWDV
0$LL 0RQWDQWHDPRUWL]DGRSHOR)81'2HPGDWDVSRVWHULRUHVj TXDUWD HPLVVmRGH&RWDV
0&7 0RQWDQWH&DSWDGR7RWDOFDOFXODGRSHODIyUPXODDFLPDFRQWHPSODQGRR9DORUGH0HUFDGRGR
)81'2LPHGLDWDPHQWHDSyVD TXDUWD HPLVVmRGH&RWDVRVRPDWyULRGRSURGXWRHQWUH0&LH
,3&$L SDUDFDGDXPDGDVHPLVV}HVHRVRPDWyULRGRSURGXWRHQWUH0$LLH ,3&$LL SDUDFDGD
XPDGDVDPRUWL]Do}HVTXHYLHUHPDRFRUUHU
,3&$  YDULDomR DFXPXODGD GR ËQGLFH GH 3UHoRV DR &RQVXPLGRU $PSOR ± ,3&$ GLYXOJDGR SHOR
,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*HRJUDILDH(VWDWtVWLFD±,%*(DSXUDGDGHIRUPD SURUDWDWHPSRULVHQWUHD
'DWDGD,QWHJUDOL]DomR LQFOXVLYH HDGDWDRDQ~QFLRGDGLVWULEXLomRHPTXHVWmR LQFOXVLYH 
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,3&$L  YDULDomR DFXPXODGD GR ËQGLFH GH 3UHoRV DR &RQVXPLGRU $PSOR ± ,3&$ GLYXOJDGR SHOR
,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*HRJUDILDH(VWDWtVWLFD±,%*(DSXUDGRGHIRUPDSURUDWDWHPSRULVHQWUHGDWD
GHFDGDLQWHJUDOL]DomRGH&RWDGDVHPLVV}HVVXEVHTXHQWHVj TXDUWD HPLVVmRGH&RWDV LQFOXVLYH 
HRDQ~QFLRGDGLVWULEXLomRHPTXHVWmR LQFOXVLYH 
,3&$LL  YDULDomR DFXPXODGD GR ËQGLFH GH 3UHoRV DR &RQVXPLGRU $PSOR ± ,3&$ GLYXOJDGR SHOR
,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*HRJUDILDH(VWDWtVWLFD±,%*(DSXUDGRHQWUHDGDWDGHLQWHJUDOL]DomRHPTXH
WLYHURFRUULGR LQFOXVLYH HDGDWDHPTXHRFRUUHUDVXDHIHWLYD$PRUWL]DomR LQFOXVLYH 

'2*(6725

$UW2$'0,1,675$'25FRQVRDQWHRGLVSRVWRQD,QVWUXomR&90FRQWUDWRXHPQRPH
GR)81'2D+6,±+(0,6)e5,268/,19(67,0(1726/7'$FRPVHGHQD&LGDGHGH6mR
3DXORQD$YHQLGD%ULJDGHLUR)DULD/LPDDQGDU3DUWH,WDLP%LEL&(3LQVFULWD
QR &13-VRER Q KDELOLWDGR SDUDDDGPLQLVWUDomR GHFDUWHLUDVGHIXQGRV GH
LQYHVWLPHQWRFRQIRUPHDWRGHFODUDWyULRGD&90QGHGHQRYHPEURGH ³*(6725´ 
SDUDSUHVWDURVVHUYLoRVGHJHVWmRGDFDUWHLUDGH$WLYRVH$WLYRV)LQDQFHLURVLQWHJUDQWHVGDFDUWHLUD
GR)81'2

$UW 2 *(6725 UHDOL]DUi D JHVWmR SURILVVLRQDO GD FDUWHLUD GR )81'2 FDEHQGROKH VHP
SUHMXt]RGDVGHPDLVREULJDo}HVSUHYLVWDVQDOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHLVQR5HJXODPHQWR
H QR &RQWUDWR GH *HVWmR GH &DUWHLUD GH )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR FHOHEUDGR HQWUH R )81'2 H R
*(6725 ³&RQWUDWRGH*HVWmR´ 

,
LGHQWLILFDUDQDOLVDUVHOHFLRQDUDYDOLDUUHFRPHQGDUDDTXLVLomRHDOLHQDomRGRV$WLYRVH$WLYRV
)LQDQFHLURV DFRPSDQKDU VHP QHFHVVLGDGH GH DSURYDomR HP $VVHPEOHLD *HUDO VDOYR QDV
KLSyWHVHV GH FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV RV YDORUHV PRELOLiULRV H[LVWHQWHV RX TXH SRGHUmR YLU D
ID]HUSDUWHGRSDWULP{QLRGR)81'2GHDFRUGRFRPDSROtWLFDGHLQYHVWLPHQWRSUHYLVWDQHVWH
5HJXODPHQWRLQFOXVLYHFRPDHODERUDomRGHDQiOLVHVHFRQ{PLFRILQDQFHLUDVVHIRURFDVR

,,
LGHQWLILFDUVHOHFLRQDUDYDOLDUWUDQVLJLUDFRPSDQKDUHUHFRPHQGDUDR$'0,1,675$'25D
DOLHQDomR H DTXLVLomR VHP QHFHVVLGDGH GH DSURYDomR HP $VVHPEOHLD *HUDO VDOYR QDV
KLSyWHVHVGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVGRVGLUHLWRVUHDLVGRV$WLYRVH[LVWHQWHVRXTXHSRGHUmR
YLUDID]HUSDUWHGRSDWULP{QLRGR)81'2GHDFRUGRFRPDSROtWLFDGHLQYHVWLPHQWRSUHYLVWD
QHVWH5HJXODPHQWRLQFOXVLYHFRPDHODERUDomRGHDQiOLVHVHFRQ{PLFRILQDQFHLUDVVHIRUR
FDVR

,,,
PRQLWRUDU R GHVHPSHQKR GR )81'2 QD IRUPD GH YDORUL]DomR GDV &RWDV H D HYROXomR GR
YDORUGRSDWULP{QLRGR)81'2

,9
LGHQWLILFDUDYDOLDUDFRPSDQKDUHJHULURV$WLYRVH$WLYRV)LQDQFHLURVTXHLQWHJUDPRXTXH
SRGHUmRYLUDID]HUSDUWHGRSDWULP{QLRGR)81'2GHDFRUGRFRPDSROtWLFDGHLQYHVWLPHQWR
SUHYLVWDQHVWH5HJXODPHQWRLQFOXVLYHFRPDHODERUDomRGHDQiOLVHVHFRQ{PLFRILQDQFHLUDV

9
QHJRFLDURVFRQWUDWRVHQHJyFLRVMXUtGLFRVUHODWLYRVjDGPLQLVWUDomRHDRPRQLWRUDPHQWRGRV
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,PyYHLV$OYR,PyYHLVHP&RQVWUXomRH63(VLQWHJUDQWHVGRSDWULP{QLRGR)81'2HUHDOL]DU
WRGDV DV RSHUDo}HV QHFHVViULDV j H[HFXomR GD SROtWLFD GH LQYHVWLPHQWR GR )81'2
H[HUFHQGR RX GLOLJHQFLDQGR SDUD TXH VHMDP H[HUFLGRV WRGRV RV GLUHLWRV UHODFLRQDGRV DR
SDWULP{QLRHjVDWLYLGDGHVGR)81'2

9,


9,,

FRQWURODU H VXSHUYLVLRQDU DV DWLYLGDGHV LQHUHQWHV j DGPLQLVWUDomR GDV ORFDo}HV RX
DUUHQGDPHQWRV GH HPSUHHQGLPHQWRV LQWHJUDQWHV GR SDWULP{QLR GR )81'2 EHP FRPR GH
H[SORUDomRGRGLUHLWRGHVXSHUItFLHGRVUHVSHFWLYRVLPyYHLVHGDV63(VUHDOL]DQGRGLUHWDPHQWH
WDLV VHUYLoRV QD IRUPD SUHYLVWD QD UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHO RX ILVFDOL]DQGR RV VHUYLoRV
SUHVWDGRVSRUWHUFHLURV
VXJHULU DR $'0,1,675$'25 PRGLILFDo}HV QHVWH 5HJXODPHQWR QR TXH VH UHIHUH jV
FRPSHWrQFLDVGHJHVWmRGRVLQYHVWLPHQWRVGR)81'2


9,,, GLVFXWLU SURSRVWDV GH ORFDomR GRV ,PyYHLV $OYR H ,PyYHLV HP &RQVWUXomR LQWHJUDQWHV GR
SDWULP{QLR GR )81'2 FRP DV HPSUHVDV HYHQWXDOPHQWH FRQWUDWDGDV SDUD SUHVWDUHP RV
VHUYLoRVGHDGPLQLVWUDomRGDVORFDo}HVRXDUUHQGDPHQWRVGHHPSUHHQGLPHQWRVLQWHJUDQWHV
GRSDWULP{QLRGR)81'2

,;
FHGHU RV UHFHEtYHLV RULJLQDGRV D SDUWLU GR LQYHVWLPHQWR HP $WLYRV H RSWDU D  SHOR
UHLQYHVWLPHQWR GH WDLV UHFXUVRV UHVSHLWDGRV RV OLPLWHV SUHYLVWRV QD OHJLVODomR H
UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHO HRX E  GH FRPXP DFRUGR FRP R $'0,1,675$'25 SHOD
UHDOL]DomRGDGLVWULEXLomRGHUHQGLPHQWRVHGDDPRUWL]DomRH[WUDRUGLQiULDGDV&RWDVFRQIRUPH
RFDVR

;
PRQLWRUDURVLQYHVWLPHQWRVHP$WLYRV$WLYRV)LQDQFHLURVHQDV63(VUHDOL]DGRVSHOR)81'2

;,
FRQGX]LUHH[HFXWDUHVWUDWpJLDGHLQYHVWLPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWRQRV$WLYRVHRSWDU D SHOR
UHLQYHVWLPHQWRGHWDLVUHFXUVRVUHVSHLWDGRVRVOLPLWHVSUHYLVWRVQDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO
HRX E GH FRPXP DFRUGR FRP R $'0,1,675$'25 SHOD UHDOL]DomR GD GLVWULEXLomR GH
UHQGLPHQWRVHGDDPRUWL]DomRH[WUDRUGLQiULDGDV&RWDVFRQIRUPHRFDVR

;,, HODERUDUUHODWyULRVGHSHUIRUPDQFHGRVLQYHVWLPHQWRVUHDOL]DGRVSHOR)81'2

;,,, UHSUHVHQWDUR)81'2LQFOXVLYHYRWDQGRHPQRPHGHVWHHPWRGDVDVUHXQL}HVHDVVHPEOHLDV
GHFRQG{PLQRVGRV,PyYHLV$OYR,PyYHLVHP&RQVWUXomR63(VHRXGDVDVVHPEOHLDVJHUDLV
GRVHPLVVRUHVGRV$WLYRVLQWHJUDQWHVGRSDWULP{QLRGR)81'2

;,9 TXDQGRHQWHQGHUQHFHVViULRVROLFLWDUDR$'0,1,675$'25TXHVXEPHWDj$VVHPEOHLD*HUDO
SURSRVWDGHGHVGREUDPHQWRGDV&RWDVH

;9
UHFRPHQGDU DR $'0,1,675$'25 D LPSOHPHQWDomR GH GHVHQYROYLPHQWR FRQVWUXomR H
EHQIHLWRULDVFRQIRUPHRFDVRYLVDQGRjPDQXWHQomRGRYDORUGRV,PyYHLV$OYRH,PyYHLVHP



222

DocuSign Envelope ID: B0000A83-02E7-46BA-9DDE-CF3D604FBE95

&RQVWUXomRLQWHJUDQWHVGRSDWULP{QLRGR)81'2RXVXDYDORUL]DomR

2$'0,1,675$'25FRQIHUHDPSORVHLUUHVWULWRVSRGHUHVDR*(6725SDUDTXHHVWHDGTXLUD
$WLYRV H$WLYRV)LQDQFHLURV GHDFRUGR FRPR GLVSRVWR QHVWH5HJXODPHQWR QDUHJXODPHQWDomR HP
YLJRUHQR&RQWUDWRGH*HVWmRSRGHQGRRXWRUJDUDVUHVSHFWLYDVSURFXUDo}HVSRUPHLRGHPDQGDWR
HVSHFtILFRVFRQIRUPHDVVLPH[LJLGRSHODOHJLVODomRDSOLFiYHORXSHORVyUJmRVS~EOLFRVFRPSHWHQWHV

2*(6725GHYHUiUHFRPHQGDUDR$'0,1,675$'25DDTXLVLomRHRXDDOLHQDomRGH$WLYRV
DWHQGHQGRVHPSUHDSROtWLFDGHLQYHVWLPHQWRSUHYLVWDQHVWH5HJXODPHQWRHDOHJLVODomRDSOLFiYHO
1HVVH VHQWLGR QDV VLWXDo}HV HP TXH R *(6725 YHQKD D HQFRQWUDU DOJXP $WLYR TXH DWHQGD DRV
FULWpULRV GH HOHJLELOLGDGH SUHYLVWRV QHVWH 5HJXODPHQWR RX TXH R *(6725 HQWHQGD TXH XP
GHWHUPLQDGR $WLYR GHYD VHU DOLHQDGR VHUi VHJXLGR R IOX[R RSHUDFLRQDO DFRUGDGR HQWUH R
$'0,1,675$'25 H R *(6725 1HVVH PHVPR VHQWLGR VHPSUH TXH R *(6725 HQFRQWUDU
SRWHQFLDLVORFDWiULRVSDUDDOXJDURXDUUHQGDURV,PyYHLV$OYRHRXRV,PyYHLVHP&RQVWUXomRREMHWR
GHLQYHVWLPHQWRSHOR)81'2UHFRPHQGDUiDR$'0,1,675$'25DFHOHEUDomRGRVLQVWUXPHQWRV
MXUtGLFRV QHFHVViULRV QRV WHUPRV SUHYLVWRV QR IOX[R RSHUDFLRQDO DFRUGDGR HQWUH R
$'0,1,675$'25HR*(6725

$UW± 2EVHUYDGR R GLVSRVWR QR   GR $UW  R *(6725 H[HUFHUi R GLUHLWR GH YRWR HP
DVVHPEOHLDV JHUDLV UHODFLRQDGDV DRV $WLYRV H 63(V LQWHJUDQWHV GR SDWULP{QLR GR )81'2 QD
TXDOLGDGHGHUHSUHVHQWDQWHGHVWHQRUWHDGRSHODOHDOGDGHHPUHODomRDRVLQWHUHVVHVGRV&RWLVWDVH
GR)81'2HPSUHJDQGRQDGHIHVDGRVGLUHLWRVGRV&RWLVWDVWRGRRFXLGDGRHDGLOLJrQFLDH[LJLGRV
SHODVFLUFXQVWkQFLDV

$UW2*(6725VHYHULILFDUSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVGHL[DUiGHH[HUFHUGLUHLWRGHYRWR
QDVDVVHPEOHLDVUHODWLYDVDRV$WLYRVLQWHJUDQWHVGDFDUWHLUDGR)81'2

$UW 2 *(6725 H[HUFHUi R YRWR VHP D QHFHVVLGDGH GH FRQVXOWD SUpYLD D &RWLVWDV RX GH
RULHQWDo}HV GH YRWR HVSHFtILFR UHVVDOYDGDV DV HYHQWXDLV SUHYLV}HV HP VHQWLGR GLYHUVR QHVWH
5HJXODPHQWR VHQGR TXH R *(6725 WRPDUi DV GHFLV}HV GH YRWR FRP EDVH HP VXDV SUySULDV
FRQYLFo}HVGHIRUPDIXQGDPHQWDGDHFRHUHQWHFRPRVREMHWLYRVGHLQYHVWLPHQWRGR)81'2VHPSUH
QDGHIHVDGRVLQWHUHVVHVGRV&RWLVWDV

$UW$SROtWLFDGHH[HUFtFLRGHYRWRXWLOL]DGDSHOR*(6725SRGHVHUHQFRQWUDGDHPVXDSiJLQD
QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV KWWSVVDPD]RQDZVFRPP]ILOHPDQDJHUEHDEI
FDEHIIEGGEGDEGD
FHIFIBKVLBSROLWLFDGHH[HUFLFLRGHYRWRVBOHIRVVHBFOQ
BSDGURQL]DGDBYISGI

2 *(6725 '(67( )81'2 $'27$ 32/Ë7,&$ '( (;(5&Ë&,2 '( ',5(,72 '( 9272 (0
$66(0%/(,$6 48( ',6&,3/,1$ 26 35,1&Ë3,26 *(5$,6 2 352&(662 '(&,6Ï5,2 (
48$,662$60$7e5,$65(/(9$17(62%5,*$7Ï5,$63$5$2(;(5&Ë&,2'2',5(,72
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'( 9272 7$/ 32/Ë7,&$ 25,(17$ $6 '(&,6®(6 '2 *(6725 (0 $66(0%/(,$6 '(
'(7(1725(6'($7,92648(&21),5$0$266(867,78/$5(62',5(,72'(9272

'$68%67,78,d2'2$'0,1,675$'25(28'2*(6725

$UW2$'0,1,675$'25SRGHUiVHUVXEVWLWXtGRQRVFDVRVGHVXDGHVWLWXLomRSHOD$VVHPEOHLD
*HUDO GH VXD UHQ~QFLD H GH VHX GHVFUHGHQFLDPHQWR FRQIRUPH DSOLFiYHO QRV WHUPRVSUHYLVWRV QD
,QVWUXomR &90  HQD,QVWUXomR &90 Q  GHGHGH]HPEURGH FRQIRUPHDOWHUDGD
DVVLPFRPRQDKLSyWHVHGHVXDGLVVROXomROLTXLGDomRH[WUDMXGLFLDORXLQVROYrQFLD

1DVKLSyWHVHVGHUHQ~QFLDRXGHGHVFUHGHQFLDPHQWRSHOD&90FRQIRUPHDSOLFiYHOILFDUi R
$'0,1,675$'25REULJDGRD

,
FRQYRFDULPHGLDWDPHQWH$VVHPEOHLD*HUDOSDUDHOHJHURVXFHVVRUGRSUHVWDGRUGHVHUYLoRV
HP TXHVWmR RX GHOLEHUDU VREUH D OLTXLGDomR GR )81'2 D TXDO GHYHUi VHU HIHWXDGD SHOR
$'0,1,675$'25DLQGDTXHDSyVVXDUHQ~QFLDHRXGHVFUHGHQFLDPHQWRVHIRURFDVRH

,,
QRFDVRGHUHQ~QFLDRXGHVFUHGHQFLDPHQWRGR$'0,1,675$'25SHUPDQHFHUQRH[HUFtFLR
GHVXDVIXQo}HVDWpVHUDYHUEDGDQRFDUWyULRGHUHJLVWURGHLPyYHLVQDVPDWUtFXODVUHIHUHQWHV
DRVEHQVLPyYHLVHGLUHLWRVLQWHJUDQWHVGRSDWULP{QLRGR)81'2DDWDGD$VVHPEOHLD*HUDO
TXH HOHJHU VHX VXEVWLWXWR H VXFHVVRU QD SURSULHGDGH ILGXFLiULD GHVVHV EHQV H GLUHLWRV
GHYLGDPHQWHUHJLVWUDGDHP&DUWyULRGH7tWXORVH'RFXPHQWRV

eIDFXOWDGRDRV&RWLVWDVTXHGHWHQKDPDRPHQRV FLQFRSRUFHQWR GDV&RWDVHPLWLGDVD
FRQYRFDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOFDVRR$'0,1,675$'25QmRFRQYRTXHD$VVHPEOHLD*HUDOGH
TXH WUDWD R   LQFLVR, DFLPD QR SUD]R GH  GH]  GLDV FRQWDGRV GD UHQ~QFLD RX GR
GHVFUHGHQFLDPHQWRFRQIRUPHDSOLFiYHO

1RFDVRGHOLTXLGDomRH[WUDMXGLFLDOGR$'0,1,675$'25FDEHDROLTXLGDQWHGHVLJQDGRSHOR
%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOVHPSUHMXt]RGRGLVSRVWRQHVWH5HJXODPHQWRFRQYRFDUD$VVHPEOHLD*HUDO
QRSUD]RGH FLQFR GLDV~WHLVFRQWDGRVGDGDWDGHSXEOLFDomRQR'LiULR2ILFLDOGD8QLmRGRDWR
TXHGHFUHWDUDOLTXLGDomRH[WUDMXGLFLDODILPGHGHOLEHUDUVREUHDHOHLomRGHQRYRDGPLQLVWUDGRUHD
OLTXLGDomRRXQmRGR)81'2

 &DEH DR OLTXLGDQWH SUDWLFDU WRGRV RV DWRV QHFHVViULRV j JHVWmR UHJXODU GR SDWULP{QLR GR
)81'2DWpVHUSURFHGLGDDDYHUEDomRUHIHULGDQRLQFLVR,,GHVWHDUWLJR

$SOLFDVHRGLVSRVWRQRLQFLVR,,GHVWHDUWLJRPHVPRTXDQGRD$VVHPEOHLD*HUDOGHOLEHUDU
DOLTXLGDomRGR)81'2HPFRQVHTXrQFLDGDUHQ~QFLDGDGHVWLWXLomRRXGDOLTXLGDomRH[WUDMXGLFLDO
GR$'0,1,675$'25FDEHQGRj$VVHPEOHLD*HUDOQHVWHVFDVRVHOHJHUQRYRDGPLQLVWUDGRUSDUD
SURFHVVDUDOLTXLGDomRGR)81'2
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6HD$VVHPEOHLD*HUDOGH&RWLVWDVQmRHOHJHUQRYRDGPLQLVWUDGRUQRSUD]RGH WULQWD GLDV
~WHLVFRQWDGRVGDSXEOLFDomRQR'LiULR2ILFLDOGRDWRTXHGHFUHWDUDOLTXLGDomRH[WUDMXGLFLDOR%DQFR
&HQWUDOGR%UDVLOQRPHDUiXPDLQVWLWXLomRSDUDSURFHVVDUDOLTXLGDomRGR)81'2

1DVKLSyWHVHVUHIHULGDVQR FDSXWEHPFRPRQDVXMHLomRDRUHJLPHGHOLTXLGDomRMXGLFLDORX
H[WUDMXGLFLDO D DWD GD $VVHPEOHLD *HUDO GH &RWLVWDV TXH HOHJHU QRYR DGPLQLVWUDGRU FRQVWLWXL
GRFXPHQWRKiELOSDUDDYHUEDomRQR&DUWyULRGH5HJLVWURGH,PyYHLVGDVXFHVVmRGDSURSULHGDGH
ILGXFLiULDGRVEHQVLPyYHLVLQWHJUDQWHVGRSDWULP{QLRGR)81'2

 $ VXFHVVmR GD SURSULHGDGH ILGXFLiULD GH EHP LPyYHO LQWHJUDQWH GH SDWULP{QLR GH ),, QmR
FRQVWLWXLWUDQVIHUrQFLDGHSURSULHGDGH

 $ $VVHPEOHLD *HUDO TXH GHVWLWXLU R $'0,1,675$'25 GHYHUi QR PHVPR DWR HOHJHU VHX
VXEVWLWXWRRXGHOLEHUDUTXDQWRjOLTXLGDomRGR)81'2

 (P FDVR GH VXEVWLWXLomR GR $'0,1,675$'25 SRU TXDOTXHU PRWLYR QRV WHUPRV GHVWH
5HJXODPHQWRHHOHLomRGHXPQRYRDGPLQLVWUDGRUSRUGHOLEHUDomRGRV&RWLVWDVRQRYRDGPLQLVWUDGRU
DVVXPLUi D SRVLomR FRQWUDWXDO GR $'0,1,675$'25 QR &RQWUDWR GH *HVWmR DGHULQGR
DXWRPDWLFDPHQWHDRVVHXVWHUPRVHFRQGLo}HV

$UW±,QGHSHQGHQWHPHQWHGH$VVHPEOHLD*HUDOGH&RWLVWDVSDUDILQVGHGHVWLWXLomRGR*(6725
GHYHPVHUREVHUYDGDVDVGLVSRVLo}HVHIRUPDOLGDGHVSUHYLVWDVQR&RQWUDWRGH*HVWmR

$UW 2 )81'2 UHSUHVHQWDGR SHOR $'0,1,675$'25 SRGHUi UHVFLQGLU XQLODWHUDOPHQWH R
&RQWUDWRGH*HVWmRFRPRXVHP-XVWD&DXVD FRQIRUPHGHILQLGRDEDL[R LPSOLFDQGRDGHVWLWXLomR
GR*(6725GHVXDVIXQo}HVQR)81'2PHGLDQWHHQYLRGHDYLVRSUpYLRDR*(6725QRVFDVRVH
FRQGLo}HVHVSHFLILFDGRVQRVSDUiJUDIRVDEDL[R

(QWHQGHVHSRU³-XVWD&DXVD´ L DFRPSURYDomRSRULQWHUPpGLRGHGHFLVmRMXGLFLDOWUDQVLWDGD
HP MXOJDGR GH TXH R *(6725 DWXRX FRP FXOSD QHJOLJrQFLD LPSUXGrQFLD LPSHUtFLD IUDXGH RX
YLRODomRGHQRUPDVHGHUHJUDVGHVWH5HJXODPHQWRQRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HV LL FRQGHQDomR
GR*(6725HPFULPHGHIUDXGHRXFULPHFRQWUDRVLVWHPDILQDQFHLUR LLL LPSHGLPHQWRGR*(6725
GHH[HUFHUWHPSRUiULDRXSHUPDQHQWHPHQWHDWLYLGDGHVQRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLUR
LY  UHTXHULPHQWR GH IDOrQFLD SHOR SUySULR *(6725 RX Y GHFUHWDomR GH IDOrQFLD UHFXSHUDomR
MXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDOGR*(6725

(PFDVRGHRFRUUrQFLDGHXPHYHQWRGH-XVWD&DXVDR)81'2PHGLDQWHHQYLRGHQRWLILFDomR
GR$'0,1,675$'25QHVVHVHQWLGRSRGHUiUHVFLQGLUR&RQWUDWRGH*HVWmRLQGHSHQGHQWHPHQWH
GHDYLVRSUpYLRVHQGRTXHQHVWHFDVRR*(6725UHFHEHUiDSHQDVDUHPXQHUDomRFRUUHVSRQGHQWH
DRSHUtRGRHPTXHSHUPDQHFHUQRFDUJRDWpVXDHIHWLYDVXEVWLWXLomR

2)81'2SRGHUiUHVFLQGLUXQLODWHUDOPHQWHR&RQWUDWRGH*HVWmRVHPTXHRFRUUDXPHYHQWR
GH-XVWD&DXVDPHGLDQWHHQYLRGHQRWLILFDomRSRUHVFULWRHMXVWLILFDGDDR*(6725FRPSHORPHQRV
 FHQWR H RLWHQWD  GLDV GH DQWHFHGrQFLD VHQGR TXH R *(6725 UHFHEHUi D UHPXQHUDomR
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FRUUHVSRQGHQWHDRSHUtRGRHPTXHSHUPDQHFHUQRFDUJRDWpVXDHIHWLYDVXEVWLWXLomRREVHUYDGRVRV
WHUPRVGR&RQWUDWRGH*HVWmR

)LFDHVWDEHOHFLGRTXHQDKLSyWHVHGHGHVWLWXLomRRXVXEVWLWXLomRGR*(6725VHP-XVWD&DXVD
R )81'2 SHUPDQHFHUi REULJDGR D UHDOL]DU R SDJDPHQWR HP IDYRU GR *(6725 L GD 7D[D GH
3HUIRUPDQFH H GD 5HPXQHUDomR GR *HVWRU SURSRUFLRQDLV DSXUDGDV DWp D GDWD GD GHVWLWXLomR RX
VXEVWLWXLomR VHP -XVWD &DXVD VH KRXYHU LL GD 5HPXQHUDomR GR *HVWRU TXH VHULD GHYLGD DR
*(6725QRV YLQWHHTXDWUR PHVHVVXEVHTXHQWHVjGDWDGDHIHWLYDVXEVWLWXLomRRXGHVWLWXLomR
H LLL GD7D[DGH3HUIRUPDQFHUHIHUHQWHDRVUHVXOWDGRVTXHYLHUHPDVHUREWLGRVSHOR)81'2QRV
 YLQWHHTXDWUR PHVHVVXEVHTXHQWHVjGDWDGDHIHWLYDVXEVWLWXLomRRXGHVWLWXLomR3DUDWDQWRQR
SHUtRGRGH YLQWHHTXDWUR PHVHVVXEVHTXHQWHVjGDWDGDHIHWLYDVXEVWLWXLomRRXGHVWLWXLomRD
5HPXQHUDomR GR *HVWRU H D 7D[D GH 3HUIRUPDQFH LQGLFDGDV QRV LWHQV ³ LL ´ H ³ LLL ´ DFLPD
UHVSHFWLYDPHQWHVHUmRSDJDVDSHQDVDR*(6725GR)81'2TXHWHQKDVLGRVXEVWLWXtGRDWtWXORGH
5HPXQHUDomRGR*HVWRUH7D[DGH3HUIRUPDQFHFRQIRUPHGLVSRVWRQR$UWDEDL[RQRVWHUPRVH
SUD]RVSDFWXDGRVQmRKDYHQGRTXDLVTXHUSDJDPHQWRVDVHUHPUHDOL]DGRVDRQRYRJHVWRUGR)81'2
DWtWXORGH5HPXQHUDomRGR*HVWRUH7D[DGH3HUIRUPDQFHGXUDQWHRSHUtRGRRUDSUHYLVWR&DVRD
GHVWLWXLomRRXVXEVWLWXLomRGR*(6725VHGrSRU-XVWD&DXVDR*(6725UHFHEHUiD5HPXQHUDomR
GR*HVWRUFRUUHVSRQGHQWHDRSHUtRGRHPTXHSHUPDQHFHUQRFDUJRDWpDGDWDGHVXDGHVWLWXLomRRX
VXEVWLWXLomRHD7D[DGH3HUIRUPDQFHVHKRXYHUGHYLGDDWpDGDWDGHVXDGHVWLWXLomRRXVXEVWLWXLomR
GHIRUPDSURSRUFLRQDODRUHVSHFWLYRSHUtRGRGHDSXUDomR

 3DUD ILQV GH HVFODUHFLPHQWR RV YDORUHV GHYLGRV DR *(6725 GHVWLWXtGR RX VXEVWLWXtGR QRV
WHUPRVGRDFLPDDWtWXORGH7D[DGH3HUIRUPDQFHRXGH5HPXQHUDomRGR*HVWRUFRQIRUPHR
FDVR VHUmR DUFDGRV SHOR )81'2 DWtWXORGH HQFDUJRV GR )81'2 FRQIRUPH GLVSRVWR QR $UW 
DEDL[R

 1D KLSyWHVH GH TXDOTXHU GLVSRVLomR GR &RQWUDWR GH *HVWmR VHU MXOJDGD LOHJDO LQHILFD] RX
LQYiOLGD VRE D SHUVSHFWLYD GHVWH 5HJXODPHQWR H»RX GD OHJLVODomR DSOLFiYHO FRQIRUPH R FDVR D
GLVSRVLomR DIHWDGD WHUi GH VHU VXEVWLWXtGD SRU RXWUD TXH QD PHGLGD GR SRVVtYHO SURGX]D HIHLWRV
VHPHOKDQWHV GHYHQGR SUHYDOHFHU R GLVSRVWR QHVWH 5HJXODPHQWR H»RX QD OHJLVODomR DSOLFiYHO
FRQIRUPHRFDVR

$UW&DVRR$'0,1,675$'25UHQXQFLHjVVXDVIXQo}HVRXHQWUHHPSURFHVVRGHOLTXLGDomR
MXGLFLDO RX H[WUDMXGLFLDO FRUUHUmR SRU VXD FRQWD RV HPROXPHQWRV H GHPDLV GHVSHVDV UHODWLYDV j
WUDQVIHUrQFLDDRVHXVXFHVVRUGDSURSULHGDGHILGXFLiULDGRVEHQVLPyYHLVHGLUHLWRVLQWHJUDQWHVGR
SDWULP{QLRGR)81'2

'$',98/*$d2'(,1)250$d®(6

$UW2$'0,1,675$'25SUHVWDUiDRV&RWLVWDVDRPHUFDGRHPJHUDOj&90HDRPHUFDGR
HP TXH DV &RWDV GR )81'2 HVWHMDP QHJRFLDGDV FRQIRUPH R FDVR DV LQIRUPDo}HV REULJDWyULDV
H[LJLGDV SHOD ,QVWUXomR &90  GHYHQGR GLYXOJiODV HP VXD SiJLQD QD UHGH PXQGLDO GH
FRPSXWDGRUHV KWWSVZZZEUOWUXVWFRPEU  HP OXJDU GH GHVWDTXH H GLVSRQtYHO SDUD DFHVVR
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JUDWXLWR H DV PDQWHUi GLVSRQtYHLV DRV &RWLVWDV HP VXD VHGH QR HQGHUHoR LQGLFDGR QHVWH
5HJXODPHQWR

 2 $'0,1,675$'25 GHYHUi DLQGD VLPXOWDQHDPHQWH j GLYXOJDomR SUHYLVWD QHVWH DUWLJR
HQYLDUDVLQIRUPDo}HVSHULyGLFDVVREUHR)81'2jHQWLGDGHDGPLQLVWUDGRUDGRPHUFDGRRUJDQL]DGR
HPTXHDV&RWDVGR)81'2VHMDPDGPLWLGDVjQHJRFLDomREHPFRPRj&90DWUDYpVGR6LVWHPD
GH(QYLRGH'RFXPHQWRVGLVSRQtYHOQDSiJLQDGD&90QDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHV

$VFRPXQLFDo}HVH[LJLGDVSRUHVWH5HJXODPHQWRVHUmRFRQVLGHUDGDVHIHWXDGDVQDGDWDGHVXD
H[SHGLomR

$UW3DUDILQVGRGLVSRVWRQHVWH5HJXODPHQWRFRQVLGHUDUVHiRFRUUHLRHOHWU{QLFRXPDIRUPD
GHFRUUHVSRQGrQFLDYiOLGDHQWUHR$'0,1,675$'25HRV&RWLVWDVLQFOXVLYHSDUDFRQYRFDomRGH
$VVHPEOHLDV*HUDLVHSURFHGLPHQWRVGHFRQVXOWDIRUPDO

3DUiJUDIRÒQLFR±2HQYLRGHLQIRUPDo}HVRFRUUHUiSRUPHLRHOHWU{QLFRFRQIRUPHSUHYLVWRQRFDSXW
2 HQYLR GH FRUUHVSRQGrQFLD SRU PHLR ItVLFR VRPHQWH VHUi UHDOL]DGR HP FDVR GH LPSRVVLELOLGDGH
RSHUDFLRQDOGHHQYLRSRUPHLRHOHWU{QLFR

$UW &RPSHWH DR &RWLVWD PDQWHU R $'0,1,675$'25 DWXDOL]DGR D UHVSHLWR GH TXDOTXHU
DOWHUDomRTXHRFRUUHUHPVXDVLQIRUPDo}HVGHFDGDVWURRXQRVHXHQGHUHoRHOHWU{QLFRSUHYLDPHQWH
LQGLFDGR LVHQWDQGR R $'0,1,675$'25 GH TXDOTXHU UHVSRQVDELOLGDGH GHFRUUHQWH GD IDOKD GH
FRPXQLFDomRFRPR&RWLVWDRXDLQGDGDLPSRVVLELOLGDGHGHSDJDPHQWRGHUHQGLPHQWRVGR)81'2
HPYLUWXGHGHLQIRUPDo}HVGHFDGDVWURGHVDWXDOL]DGDV

$UW 2 FRUUHLR HOHWU{QLFR LJXDOPHQWH VHUi XPD IRUPD GH FRUUHVSRQGrQFLD YiOLGD HQWUH R
$'0,1,675$'25HD&90

'$$66(0%/(,$*(5$/'26&27,67$6

$UW6HPSUHMXt]RGDVGHPDLVFRPSHWrQFLDVSUHYLVWDVQHVWH5HJXODPHQWRHQDUHJXODPHQWDomR
DSOLFiYHOFRPSHWHSULYDWLYDPHQWHj$VVHPEOHLD*HUDOGH&RWLVWDVGR)81'2GHOLEHUDUVREUHD V 

,
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDSUHVHQWDGDVSHOR$'0,1,675$'25
,,
DOWHUDomRGHVWH5HJXODPHQWRUHVVDOYDGRRGLVSRVWRQRDEDL[R
,,,
GHVWLWXLomRRXVXEVWLWXLomRGR$'0,1,675$'25HHVFROKDGHVHXVXEVWLWXWR
,9
HPLVVmRGHQRYDV&RWDVVHPSUHMXt]RGDVHPLVV}HVDSURYDGDVSHOR$'0,1,675$'25QRV
WHUPRVGR$UWGHVWH5HJXODPHQWR
9
IXVmRLQFRUSRUDomRFLVmRHWUDQVIRUPDomRGR)81'2
9,
GLVVROXomRHOLTXLGDomRGR)81'2QDTXLORTXHQmRHVWLYHUGLVFLSOLQDGRQHVWH5HJXODPHQWR
LQFOXLQGR D KLSyWHVH GH GHOLEHUDomR VREUH D DOLHQDomR GRV $WLYRV H $WLYRV )LQDQFHLURV GR
)81'2TXHWHQKDPSRUILQDOLGDGHDOLTXLGDomRGR)81'2
9,, GHILQLomRRXDOWHUDomRGRPHUFDGRHPTXHDV&RWDVVmRDGPLWLGDVjQHJRFLDomR
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9,,, DSUHFLDomRGRODXGRGHDYDOLDomRGHEHQVHGLUHLWRVXWLOL]DGRVQDLQWHJUDOL]DomRGH&RWDVGR
)81'2
,;
HOHLomRHGHVWLWXLomRGHUHSUHVHQWDQWHGRV&RWLVWDVIL[DomRGHVXDUHPXQHUDomRVHKRXYHU
HDSURYDomRGRYDORUPi[LPRGDVGHVSHVDVTXHSRGHUmRVHULQFRUULGDVQRH[HUFtFLRGHVXDV
DWLYLGDGHVFDVRDSOLFiYHO
;
DOWHUDomRGRSUD]RGHGXUDomRGR)81'2
;,
DSURYDomRGRVDWRVTXHFRQILJXUHPSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVFRQIRUPHUHJXODPHQWDomR
DSOLFiYHOLQFOXLQGRHPUHODomRjVGLVSRVLo}HVVREUHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVSUHYLVWDVQRDUWLJR
$DUWLJRHDUWLJRLQFLVR,;GD,QVWUXomR&90
;,, DOWHUDomR GD 5HPXQHUDomR GR $GPLQLVWUDGRU GD 5HPXQHUDomR GR *HVWRU RX GD 7D[D GH
3HUIRUPDQFHH
;,,, GHVWLWXLomRRXVXEVWLWXLomRGR*(6725HHVFROKDGHVHXVXEVWLWXWR

 $ $VVHPEOHLD *HUDO TXH H[DPLQDU H GHOLEHUDU VREUH DV PDWpULDV SUHYLVWDV QR LQFLVR , GHVWH
DUWLJR GHYHUiVHUUHDOL]DGDDQXDOPHQWHDWp FHQWRHYLQWH GLDVDSyVR WpUPLQRGR H[HUFtFLR
VRFLDO

$DOWHUDomRGR5HJXODPHQWRVRPHQWHSURGX]LUiHIHLWRVDSDUWLUGDGDWDGHSURWRFRORQD&90
GD FySLD GD DWD GD $VVHPEOHLD *HUDO FRP R LQWHLUR WHRU GDV GHOLEHUDo}HV H GR 5HJXODPHQWR
FRQVROLGDGR

(VWH5HJXODPHQWRSRGHVHUDOWHUDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGD$VVHPEOHLD*HUDOVHPSUHTXHWDO
DOWHUDomR L  GHFRUUHU H[FOXVLYDPHQWH GD QHFHVVLGDGH GH DWHQGLPHQWR D QRUPDV OHJDLV RX
UHJXODPHQWDUHVH[LJrQFLDVH[SUHVVDVGD&90GHHQWLGDGHDGPLQLVWUDGRUDGHPHUFDGRVRUJDQL]DGRV
RQGHDV&RWDVGR)81'2VHMDPDGPLWLGDVjQHJRFLDomRRXGHHQWLGDGHDXWRUUHJXODGRUDQRVWHUPRV
GDOHJLVODomRDSOLFiYHOHGHFRQYrQLRFRPD&90 LL IRUQHFHVViULDHPYLUWXGHGDDWXDOL]DomRGRV
GDGRV FDGDVWUDLV GR $'0,1,675$'25 RX GRV SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV GR )81'2 WDLV FRPR
DOWHUDomR QD UD]mR VRFLDO HQGHUHoR SiJLQD QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV H WHOHIRQH H LLL 
HQYROYHUUHGXomRGDV7D[DVGH$GPLQLVWUDomRGHFXVWyGLDRX7D[DGH3HUIRUPDQFH

$VDOWHUDo}HVUHIHULGDVQRVLQFLVRV L H LL GRDFLPDGHYHPVHUFRPXQLFDGDVDRV&RWLVWDV
QRSUD]RGHDWp WULQWD GLDVFRQWDGRGDGDWDHPTXHWLYHUHPVLGRLPSOHPHQWDGDV$DOWHUDomR
UHIHULGDQRLQFLVR LLL GRGHYHVHULPHGLDWDPHQWHFRPXQLFDGDDRV&RWLVWDV

$UW±&RPSHWHDR$'0,1,675$'25FRQYRFDUD$VVHPEOHLD*HUDOUHVSHLWDGRVRVVHJXLQWHV
SUD]RVSDUDDSULPHLUDFRQYRFDomR

,
QRPtQLPR WULQWD GLDVGHDQWHFHGrQFLDQRFDVRGDV$VVHPEOHLDV*HUDLVRUGLQiULDVH
,,
QRPtQLPR TXLQ]H GLDVGHDQWHFHGrQFLDQRFDVRGDV$VVHPEOHLDV*HUDLVH[WUDRUGLQiULDV

$GPLWHVHTXHDVHJXQGDFRQYRFDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOVHMDSURYLGHQFLDGDMXQWDPHQWHFRP
DFRUUHVSRQGrQFLDGHSULPHLUDFRQYRFDomRVHPDQHFHVVLGDGHGHREVHUYkQFLDGHQRYRSUD]RGH
WULQWD RXGH TXLQ]H GLDVFRQIRUPHRFDVRHQWUHDGDWDGDSULPHLUDHGDVHJXQGDFRQYRFDomR
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$$VVHPEOHLD*HUDOSRGHUiWDPEpPVHUFRQYRFDGDGLUHWDPHQWHSRU&RWLVWDVTXHGHWHQKDP
QRPtQLPR FLQFRSRUFHQWR GDV&RWDVHPLWLGDVSHOR)81'2RXSHORUHSUHVHQWDQWHGRV&RWLVWDV
REVHUYDGRRGLVSRVWRQRSUHVHQWH5HJXODPHQWR

 $FRQYRFDomR SRU LQLFLDWLYDGRV &RWLVWDVRXGRVUHSUHVHQWDQWHVGH&RWLVWDVVHUiGLULJLGD DR
$'0,1,675$'25 TXH GHYHUi QR SUD]R Pi[LPR GH  WULQWD  GLDV FRQWDGRV GR UHFHELPHQWR
UHDOL]DUDFRQYRFDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOjVH[SHQVDVGRVUHTXHUHQWHVVDOYRVHD$VVHPEOHLD*HUDO
DVVLPFRQYRFDGDGHOLEHUDUHPFRQWUiULR

$UW$FRQYRFDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOGHYHVHUIHLWDSRUFRUUHVSRQGrQFLDHQFDPLQKDGDDFDGD
&RWLVWDREVHUYDGDVDVVHJXLQWHVGLVSRVLo}HV

,
GD FRQYRFDomR FRQVWDUmR REULJDWRULDPHQWH GLD KRUD H ORFDO HP TXH VHUi UHDOL]DGD D
$VVHPEOHLD*HUDO
,,
R DYLVR GHFRQYRFDomRGHYHLQGLFDUDSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVHPTXHR
&RWLVWDSRGHUiH[DPLQDURVGRFXPHQWRVSHUWLQHQWHVjSURSRVWDVXEPHWLGDjDSUHFLDomRGD
$VVHPEOHLD*HUDOH
,,,
DFRQYRFDomRGH$VVHPEOHLD*HUDOGHYHUiHQXPHUDUH[SUHVVDPHQWHQDRUGHPGRGLDWRGDV
DVPDWpULDVDVHUHPGHOLEHUDGDVQmRVHDGPLWLQGRTXHVREDUXEULFDGHDVVXQWRVJHUDLVKDMD
PDWpULDVTXHGHSHQGDPGHGHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDO

$$VVHPEOHLD*HUDOVHLQVWDODUiFRPDSUHVHQoDGHTXDOTXHUQ~PHURGH&RWLVWDV

 2 $'0,1,675$'25 GHYHUi GLVSRQLELOL]DU QD PHVPD GDWD GD FRQYRFDomR WRGDV DV
LQIRUPDo}HVHGRFXPHQWRVQHFHVViULRVDRH[HUFtFLRLQIRUPDGRGRGLUHLWRGHYRWR

D  HPVXDSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVQDGDWDGHFRQYRFDomRGD$VVHPEOHLD*HUDO
E  QR 6LVWHPD GH (QYLR GH 'RFXPHQWRV GLVSRQtYHO QD SiJLQD GD &90 QD UHGH PXQGLDO GH
FRPSXWDGRUHVH
F  QDSiJLQDGDHQWLGDGHDGPLQLVWUDGRUDGR PHUFDGR RUJDQL]DGR HPTXHDV&RWDVGR )81'2
HVWHMDPDGPLWLGDVjQHJRFLDomR

1DV$VVHPEOHLDV*HUDLV2UGLQiULDVDVLQIRUPDo}HVGHTXHWUDWDRLQFOXHPQRPtQLPR
DTXHODV UHIHULGDV QR DUWLJR  LQFLVR 9 DOtQHDV ³D´ D ³G´ GD ,QVWUXomR &90  VHQGR TXH DV
LQIRUPDo}HVUHIHULGDVQRDUWLJR9,GD,QVWUXomR&90GHYHUmRVHUGLYXOJDGDVDWp TXLQ]H 
GLDVDSyVDFRQYRFDomRGHVVD$VVHPEOHLD*HUDO

3RURFDVLmRGD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDGR)81'2RV&RWLVWDVTXHGHWHQKDPQRPtQLPR
 WUrV SRU FHQWR  GDV &RWDV HPLWLGDV GR )81'2 RX R V  UHSUHVHQWDQWH V  GH &RWLVWDV SRGHP
VROLFLWDU SRU PHLR GH UHTXHULPHQWR HVFULWR HQFDPLQKDGR DR $'0,1,675$'25 D LQFOXVmR GH
PDWpULDV QD RUGHP GR GLD GD $VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD TXH SDVVDUi D VHU $VVHPEOHLD *HUDO
2UGLQiULDH([WUDRUGLQiULD



229

DocuSign Envelope ID: B0000A83-02E7-46BA-9DDE-CF3D604FBE95


2SHGLGRGHTXHWUDWDRDFLPDGHYHYLUDFRPSDQKDGRGHWRGRVRVGRFXPHQWRVQHFHVViULRV
DRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRLQFOXVLYHDTXHOHVPHQFLRQDGRVQRGRDUWLJR$GD,QVWUXomR
&90  H GHYH VHU HQFDPLQKDGR HP DWp  GH]  GLDV FRQWDGRV GD GDWD GH FRQYRFDomR GD
$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD

 &DVR &RWLVWDV RX R UHSUHVHQWDQWH GH &RWLVWDV WHQKDP VH XWLOL]DGR GD SUHUURJDWLYD GR  
DFLPDR$'0,1,675$'25GHYHUiGLYXOJDUSHORVPHLRVUHIHULGRVQRDFLPDQRSUD]RGH
FLQFR  GLDV D FRQWDU GR HQFHUUDPHQWR GR SUD]R SUHYLVWR QR   DFLPD R SHGLGR GH LQFOXVmR GH
PDWpULDQDSDXWDEHPFRPRRVGRFXPHQWRVHQFDPLQKDGRVSHORVVROLFLWDQWHV

3DUDILQVGDVFRQYRFDo}HVGDV$VVHPEOHLDV*HUDLVGH&RWLVWDVGR)81'2HGRVSHUFHQWXDLV
SUHYLVWRV QR   DFLPD EHP FRPR QR $UW    QR $UW    H QR $UW    GHVWH
5HJXODPHQWRVHUiFRQVLGHUDGRSHOR$'0,1,675$'25RV&RWLVWDVLQVFULWRVQRUHJLVWURGH&RWLVWDV
QDGDWDGHFRQYRFDomRGD$VVHPEOHLD*HUDO

6HUiDGPLWLGRRH[HUFtFLRGHYRWRjGLVWkQFLDSRUPHLRGHSODWDIRUPDVHOHWU{QLFDVFRPRRFDVR
GD &HQWUDO GH ,QWHOLJrQFLD &RUSRUDWLYD  &,&253 FRQIRUPH SURFHGLPHQWRV GHVFULWRV QRV 2ItFLRV
&LUFXODUHVGLYXOJDGRVSHOD%

$UW$SUHVHQoDGDWRWDOLGDGHGRV&RWLVWDVVXSUHDIDOWDGHFRQYRFDomR

$UW7RGDVDVGHFLV}HVHP$VVHPEOHLD*HUDOGHYHUmRVHUWRPDGDVSRUYRWRVGRV&RWLVWDVTXH
UHSUHVHQWHPDPDLRULDVLPSOHVGDV&RWDVGRVSUHVHQWHVFRUUHVSRQGHQGRDFDGD&RWDXPYRWRQmR
VHFRPSXWDQGRRVYRWRVHPEUDQFRH[FHWXDGDVDVKLSyWHVHVGHTXyUXPTXDOLILFDGRSUHYLVWDVQHVWH
5HJXODPHQWR 3RU PDLRULD VLPSOHV HQWHQGHVH R YRWR GRV &RWLVWDV TXH UHSUHVHQWHP D XQLGDGH
LPHGLDWDPHQWHVXSHULRUjPHWDGHGDV&RWDVUHSUHVHQWDGDVQD$VVHPEOHLD*HUDO ³0DLRULD6LPSOHV´ 

 'HSHQGHP GD DSURYDomR SRU 0DLRULD 6LPSOHV H FXPXODWLYDPHQWH GH &RWLVWDV TXH
UHSUHVHQWHPQHFHVVDULDPHQWH D QRPtQLPR YLQWHHFLQFRSRUFHQWR GDV&RWDVHPLWLGDVSHOR
)81'2FDVRHVWHWHQKDPDLVGH FHP &RWLVWDVRX E QRPtQLPRPHWDGHGDV&RWDVHPLWLGDV
SHOR )81'2 FDVR HVWH WHQKD DWp  FHP  &RWLVWDV ³4XyUXP 4XDOLILFDGR´  DV GHOLEHUDo}HV
UHODWLYDVjVVHJXLQWHVPDWpULDV L DOWHUDomRGHVWH5HJXODPHQWRUHVVDOYDGRRGLVSRVWRQRGR
$UWDFLPD LL GHVWLWXLomRRXVXEVWLWXLomRGR$'0,1,675$'25HHVFROKDGHVHXVXEVWLWXWR LLL 
IXVmR LQFRUSRUDomR FLVmR RXWUDQVIRUPDomR GR)81'2 LY GLVVROXomRHOLTXLGDomR GR)81'2
GHVGH TXH QmR SUHYLVWDH GLVFLSOLQDGD QHVWH 5HJXODPHQWR LQFOXLQGR D KLSyWHVH GH GHOLEHUDomR GH
DOLHQDomRGRV$WLYRVGR)81'2TXHWHQKDPSRUILQDOLGDGHDOLTXLGDomRGR)81'2 Y DSUHFLDomR
GHODXGRVGHDYDOLDomRGHDWLYRVXWLOL]DGRVSDUDLQWHJUDOL]DomRGH&RWDVGR)81'2 YL DSURYDomR
GRV DWRV TXH FRQILJXUHP SRWHQFLDO FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV FRQIRUPH UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHO
LQFOXLQGRHPUHODomRjVGLVSRVLo}HVVREUHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVSUHYLVWDVQRVDUWLJRV$
H,;GD,QVWUXomR&90H YLL DOWHUDomRGD5HPXQHUDomRGR$GPLQLVWUDGRUGD5HPXQHUDomR
GR*HVWRURXGD7D[DGH3HUIRUPDQFH
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&DEHDR$'0,1,675$'25LQIRUPDUQRHGLWDOGHFRQYRFDomRTXDOVHUiRSHUFHQWXDODSOLFiYHO
QDV$VVHPEOHLDV*HUDLVTXHWUDWHPGDVPDWpULDVVXMHLWDVDR4XyUXP4XDOLILFDGR

$UW6RPHQWHSRGHUmRYRWDUQD$VVHPEOHLD*HUDORV&RWLVWDVLQVFULWRVQROLYURGHUHJLVWURGH
&RWLVWDVQDGDWDGDFRQYRFDomRGD$VVHPEOHLDRXQDFRQWDGHGHSyVLWRVHXVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLV
RXSURFXUDGRUHVOHJDOPHQWHFRQVWLWXtGRVKiPHQRVGH XP DQR

$UW2V&RWLVWDVSRGHUmRYRWDUSRUPHLRGHFRPXQLFDomRHVFULWDRXHOHWU{QLFDQRVWHUPRVGR
TXHIRUGLVFLSOLQDGRQDFRQYRFDomRREVHUYDQGRVHVHPSUHTXHDUHIHULGDFRPXQLFDomRVRPHQWHVHUi
FRQVLGHUDGD UHFHELGD SHOR $'0,1,675$'25 DWp R LQtFLR GD UHVSHFWLYD $VVHPEOHLD *HUDO GH
&RWLVWDV

$UW 2 $'0,1,675$'25 SRGHUiHQFDPLQKDUDRV&RWLVWDVSHGLGRGHSURFXUDomR PHGLDQWH
FRUUHVSRQGrQFLDItVLFDRXHOHWU{QLFDRXDQ~QFLRSXEOLFDGR

 2 SHGLGR GH SURFXUDomR GHYHUi VDWLVID]HU DRV VHJXLQWHV UHTXLVLWRV D  FRQWHU WRGRV RV
HOHPHQWRVLQIRUPDWLYRVQHFHVViULRVDRH[HUFtFLRGRYRWRSHGLGRE IDFXOWDUDR&RWLVWDRH[HUFtFLRGH
YRWRFRQWUiULRSRUPHLRGDPHVPDSURFXUDomRF VHUGLULJLGRDWRGRVRV&RWLVWDV

eIDFXOWDGRD&RWLVWDVTXHGHWHQKDPFRQMXQWDRXLVRODGDPHQWH PHLRSRUFHQWR RX
PDLVGRWRWDOGH&RWDVHPLWLGDVVROLFLWDUDR$'0,1,675$'25RHQYLRSHGLGRGHSURFXUDomRGHTXH
WUDWD R DUWLJR  GD ,QVWUXomR &90  DRV GHPDLV &RWLVWDV GR )81'2 GHVGH TXH WDO SHGLGR
FRQWHQKDWRGRVRVHOHPHQWRVLQIRUPDWLYRVQHFHVViULRVDRH[HUFtFLRGRYRWRSHGLGREHPFRPRD 
UHFRQKHFLPHQWRGDILUPDGR&RWLVWDVLJQDWiULRGRSHGLGRHE FySLDGRVGRFXPHQWRVTXHFRPSURYHP
TXHRVLJQDWiULRWHPSRGHUHVSDUDUHSUHVHQWDURV&RWLVWDVVROLFLWDQWHVTXDQGRRSHGLGRIRUDVVLQDGR
SRUUHSUHVHQWDQWHV

 2 $'0,1,675$'25 GHYHUi HQFDPLQKDU DRV GHPDLV &RWLVWDV R SHGLGR SDUD RXWRUJD GH
SURFXUDomR HP QRPH GR &RWLVWD VROLFLWDQWH HP DWp  FLQFR  GLDV ~WHLV FRQWDGRV GD GDWD GD
VROLFLWDomR VHQGR YHGDGR DR $'0,1,675$'25 D  H[LJLU TXDLVTXHU RXWUDV MXVWLILFDWLYDV SDUD R
SHGLGRGHTXHWUDWDRDFLPDE FREUDUSHORIRUQHFLPHQWRGDUHODomRGH&RWLVWDVHF FRQGLFLRQDU
RGHIHULPHQWRGRSHGLGRDRFXPSULPHQWRGHTXDLVTXHUIRUPDOLGDGHVRXjDSUHVHQWDomRGHTXDLVTXHU
GRFXPHQWRVQmRSUHYLVWRVQR

2VFXVWRVLQFRUULGRVFRPRHQYLRGRSHGLGRGHSURFXUDomRSHOR$'0,1,675$'25HPQRPH
GH&RWLVWDVVHUmRDUFDGRVSHOR)81'2

$UW$VGHOLEHUDo}HVGD$VVHPEOHLD*HUDOSRGHUmRVHUWRPDGDVPHGLDQWHSURFHVVRGHFRQVXOWD
IRUPDOVHPDQHFHVVLGDGHGHUHXQLmRGH&RWLVWDVIRUPDOL]DGRHPFDUWDWHOHJUDPDFRUUHLRHOHWU{QLFR
HPDLO RXIDFVtPLOHGLULJLGRSHOR$'0,1,675$'25DFDGD&RWLVWDFRQIRUPHGDGRVGHFRQWDWR
FRQWLGRV QR EROHWLP GH VXEVFULomR RX VH DOWHUDGR FRQIRUPH LQIRUPDGR HP GRFXPHQWR SRVWHULRU
ILUPDGRSHOR&RWLVWDHHQFDPLQKDGRDR$'0,1,675$'25GHVGHTXHREVHUYDGDVDVIRUPDOLGDGHV
SUHYLVWDVQRVDUWLJRV$H,H,,GD,QVWUXomR&90
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2SUD]RGHUHVSRVWDGRUHVSHFWLYRSURFHVVRGHFRQVXOWDIRUPDOSUHYLVWRDFLPDVHUiHVWDEHOHFLGR
SHOR$'0,1,675$'25HPFDGDSURFHVVRGHFRQVXOWDIRUPDOREVHUYDQGR

L
DV$VVHPEOHLDV*HUDLV([WUDRUGLQiULDVWHUmRRSUD]RPtQLPRGHUHVSRVWDGH TXLQ]H GLDV
H
LL 
DV$VVHPEOHLDV*HUDLV2UGLQiULDVWHUmRRSUD]RPtQLPRGHUHVSRVWDGH WULQWD GLDV

 'D FRQVXOWD GHYHUmR FRQVWDU WRGRV RV HOHPHQWRV LQIRUPDWLYRV QHFHVViULRV DR H[HUFtFLR GR
GLUHLWRGHYRWR

$UW1mRSRGHPYRWDUQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVGR)81'2

D
R$'0,1,675$'25RXR*(6725
E
RVVyFLRVGLUHWRUHVHIXQFLRQiULRVGR$'0,1,675$'25RXGR*(6725
F
HPSUHVDV OLJDGDV DR $'0,1,675$'25 RX DR *(6725 VHXV VyFLRV GLUHWRUHV H
IXQFLRQiULRV
G
RVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGR)81'2VHXVVyFLRVGLUHWRUHVHIXQFLRQiULRV
H
R &RWLVWD QD KLSyWHVH GH GHOLEHUDomR UHODWLYD D ODXGRV GH DYDOLDomR GH EHQV GH VXD
SURSULHGDGHTXHFRQFRUUDPSDUDDIRUPDomRGRSDWULP{QLRGR)81'2H
I
R&RWLVWDFXMRLQWHUHVVHVHMDFRQIOLWDQWHFRPRGR)81'2

1mRVHDSOLFDDYHGDomRSUHYLVWDQRFDSXWGHVWH$UWTXDQGR

D
RV~QLFRV&RWLVWDVGR)81'2IRUHPDVSHVVRDVPHQFLRQDGDVFDSXWGHVWHDUWLJR
E
KRXYHU DTXLHVFrQFLD H[SUHVVD GD PDLRULD GRV GHPDLV &RWLVWDV PDQLIHVWDGD QD SUySULD
$VVHPEOHLD *HUDO RX HP LQVWUXPHQWR GH SURFXUDomR TXH VH UHILUD HVSHFLILFDPHQWH j
$VVHPEOHLD*HUDOHPTXHVHGDUiDSHUPLVVmRGHYRWRRX
F
WRGRV RV VXEVFULWRUHV GH &RWDV IRUHP FRQG{PLQRV GH EHP FRP TXH FRQFRUUHUDP SDUD D
LQWHJUDOL]DomRGH&RWDVSRGHQGRDSURYDURODXGRVHPSUHMXt]RGDUHVSRQVDELOLGDGHGHTXH
WUDWD R   GR DUWLJR  GD /HL  GH  GH GH]HPEUR GH  FRQIRUPH DOWHUDGD
FRQIRUPHRGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90

'25(35(6(17$17('26&27,67$6

$UW2)81'2SRGHUiWHUDWp WUrV UHSUHVHQWDQWHVGH&RWLVWDVDVHUHPHOHLWRVHQRPHDGRV
SHOD$VVHPEOHLD*HUDOFRPSUD]RVGHPDQGDWRGHDWp XP DQRREVHUYDGRRSUD]RGRDEDL[R
SDUD H[HUFHU DV IXQo}HV GH ILVFDOL]DomR GRV HPSUHHQGLPHQWRV RX LQYHVWLPHQWRV GR )81'2 HP
GHIHVDGRVGLUHLWRVHLQWHUHVVHVGRV&RWLVWDVREVHUYDGRRVVHJXLQWHVUHTXLVLWRV


,
,,

VHU&RWLVWDGR)81'2
QmR H[HUFHUFDUJR RXIXQomR QR$'0,1,675$'25 HRX *(6725 RXHP FRQWURODGRUGR
$'0,1,675$'25 HRX *(6725 HP VRFLHGDGHV SRU HOD GLUHWDPHQWH FRQWURODGDV H HP
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FROLJDGDVRXRXWUDVVRFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXPRXSUHVWDUOKHVDVVHVVRULDGHTXDOTXHU
QDWXUH]D

,,, QmRH[HUFHUFDUJRRXIXQomRQDVRFLHGDGHHPSUHHQGHGRUDGRV,PyYHLV$OYRRX,PyYHLVHP
&RQVWUXomRTXHFRQVWLWXDPREMHWRGHLQYHVWLPHQWRGR)81'2RXSUHVWDUOKHDVVHVVRULDGH
TXDOTXHUQDWXUH]D

,9
9
9,

QmRVHUDGPLQLVWUDGRUJHVWRURXFRQVXOWRUHVSHFLDOL]DGRGHRXWURV),,V
QmRHVWDUHPFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVFRPR)81'2H
QmR HVWDU LPSHGLGR SRU OHL HVSHFLDO RX WHU VLGR FRQGHQDGR SRU FULPH IDOLPHQWDU GH
SUHYDULFDomRSHLWDRXVXERUQRFRQFXVVmRSHFXODWRFRQWUDDHFRQRPLDSRSXODUDIpS~EOLFD
RXDSURSULHGDGHRXDSHQDFULPLQDOTXHYHGHDLQGDTXHWHPSRUDULDPHQWHRDFHVVRDFDUJRV
S~EOLFRVQHPWHUVLGRFRQGHQDGRDSHQDGHVXVSHQVmRRXLQDELOLWDomRWHPSRUiULDDSOLFDGD
SHOD&90


&RPSHWHDRUHSUHVHQWDQWHGH&RWLVWDVMiHOHLWRLQIRUPDUDR$'0,1,675$'25HDRV&RWLVWDV
GR)81'2DVXSHUYHQLrQFLDGHFLUFXQVWkQFLDVTXHSRVVDPLPSHGLORGHH[HUFHUDVXDIXQomR

$HOHLomRGRVUHSUHVHQWDQWHVGH&RWLVWDVSRGHVHUDSURYDGDSHOD0DLRULD6LPSOHVGRV&RWLVWDV
SUHVHQWHVQD$VVHPEOHLD*HUDOHTXHFXPXODWLYDPHQWHUHSUHVHQWHPQRPtQLPR

D
 WUrVSRUFHQWR GRWRWDOGH&RWDVHPLWLGDVGR)81'2TXDQGRR)81'2WLYHUPDLVGH
 FHP &RWLVWDVRX
E
 FLQFRSRUFHQWR GRWRWDOGH&RWDVHPLWLGDVGR)81'2TXDQGRR)81'2WLYHUDWp
FHP &RWLVWDV

 2V UHSUHVHQWDQWHV GH &RWLVWDV GHYHUmR VHU HOHLWRV FRP SUD]R GH PDQGDWR XQLILFDGR D VH
HQFHUUDUQDSUy[LPD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDGR)81'2SHUPLWLGDDUHHOHLomR

$IXQomRGHUHSUHVHQWDQWHGRV&RWLVWDVpLQGHOHJiYHO

 6HPSUH TXH D $VVHPEOHLD *HUDO GR )81'2 IRU FRQYRFDGD SDUD HOHJHU UHSUHVHQWDQWHV GH
&RWLVWDVGHYHPVHUGLVSRQLELOL]DGRV QRVWHUPRVGR $UW  GHVWH5HJXODPHQWRDVVHJXLQWHV
LQIRUPDo}HVVREUHR V FDQGLGDWR V 

D
GHFODUDomRGRVFDQGLGDWRVGHTXHDWHQGHPRVUHTXLVLWRVSUHYLVWRVQRDUWLJRGD,QVWUXomR
&90H
E
DVLQIRUPDo}HVH[LJLGDVQRLWHPGR$QH[R9GD,QVWUXomR&90

$UW&RPSHWHDRUHSUHVHQWDQWHGRV&RWLVWDVH[FOXVLYDPHQWH

,
ILVFDOL]DURVDWRVGR$'0,1,675$'25HYHULILFDURFXPSULPHQWRGRVVHXVGHYHUHVOHJDLVH
UHJXODPHQWDUHV
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,,

,,,

,9
9
9,


HPLWLUIRUPDOPHQWHRSLQLmRVREUHDVSURSRVWDVGR$'0,1,675$'25DVHUHPVXEPHWLGDV
j$VVHPEOHLD*HUDOUHODWLYDVjHPLVVmRGHQRYDV&RWDV H[FHWRVHDSURYDGDQRVWHUPRVGR
DUWLJRGHVWH5HJXODPHQWR WUDQVIRUPDomRLQFRUSRUDomRIXVmRRXFLVmRGR)81'2
GHQXQFLDUDR$'0,1,675$'25HVHHVWHQmRWRPDUDVSURYLGrQFLDVQHFHVViULDVSDUDD
SURWHomR GRV LQWHUHVVHV GR )81'2 j $VVHPEOHLD *HUDO RV HUURV IUDXGHV RX FULPHV TXH
GHVFREULUHPHVXJHULUSURYLGrQFLDV~WHLVDR)81'2
DQDOLVDU DR PHQRV WULPHVWUDOPHQWH DV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV HODERUDGDV SHULRGLFDPHQWH
SHOR)81'2
H[DPLQDUDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRH[HUFtFLRVRFLDOGR)81'2HVREUHHODVRSLQDU
HODERUDUUHODWyULRTXHFRQWHQKDQRPtQLPR
D
E
F
G

GHVFULomRGDVDWLYLGDGHVGHVHPSHQKDGDVQRH[HUFtFLRILQGR
LQGLFDomR GD TXDQWLGDGH GH &RWDV GH HPLVVmR GR )81'2 GHWLGD SRU FDGD XP GRV
UHSUHVHQWDQWHVGH&RWLVWDV
GHVSHVDVLQFRUULGDVQRH[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHVH
RSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGR)81'2HRIRUPXOiULRFXMRFRQWH~GR
UHIOLWD R $QH[R 9 GD ,QVWUXomR &90  ID]HQGR FRQVWDU GR VHX SDUHFHU DV
LQIRUPDo}HV FRPSOHPHQWDUHV TXH MXOJDU QHFHVViULDV RX ~WHLV j GHOLEHUDomR GD
$VVHPEOHLD*HUDO


9,, H[HUFHUHVVDVDWULEXLo}HVGXUDQWHDOLTXLGDomRGR)81'2H
9,,, IRUQHFHU DR $'0,1,675$'25 HP WHPSR KiELO WRGDV DV LQIRUPDo}HV TXH IRUHP
QHFHVViULDVSDUDRSUHHQFKLPHQWRGRLWHPGR$QH[R9GD,QVWUXomR&90

2$'0,1,675$'25pREULJDGRSRUPHLRGHFRPXQLFDomRSRUHVFULWRDFRORFDUjGLVSRVLomR
GRVUHSUHVHQWDQWHVGRV&RWLVWDVHPQRPi[LPR QRYHQWDGLDV GLDVDFRQWDUGRHQFHUUDPHQWR
GRH[HUFtFLRVRFLDODVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHRIRUPXOiULRGHTXHWUDWDDDOtQHD³G ´GRLQFLVR
9,GRFDSXWGHVWHDUWLJR

 2V UHSUHVHQWDQWHV GH &RWLVWDV SRGHP VROLFLWDU DR $'0,1,675$'25 HVFODUHFLPHQWRV RX
LQIRUPDo}HVGHVGHTXHUHODWLYDVjVXDIXQomRILVFDOL]DGRUD

 2V SDUHFHUHV H RSLQL}HV GRV UHSUHVHQWDQWHV GH &RWLVWDV GHYHUmR VHU HQFDPLQKDGRV DR
$'0,1,675$'25QRSUD]RGHDWp TXLQ]H GLDVDFRQWDUGRUHFHELPHQWRGDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGHTXHWUDWDDDOtQHD³G ´GRLQFLVR9,GR FDSXW GHVWHDUWLJRHWmRORJRFRQFOXtGRVQR
FDVRGRVGHPDLVGRFXPHQWRVSDUDTXHR$'0,1,675$'25SURFHGDjGLYXOJDomRQRVWHUPRVGRV
DUWLJRVHGD,QVWUXomR&90

$UW 2V UHSUHVHQWDQWHV GH &RWLVWDV GHYHP FRPSDUHFHU jV $VVHPEOHLDV *HUDLV GR )81'2 H
UHVSRQGHUDRVSHGLGRVGHLQIRUPDo}HVIRUPXODGRVSHORV&RWLVWDV
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3DUiJUDIR ÒQLFR  2V SDUHFHUHV H UHSUHVHQWDo}HV LQGLYLGXDLV RX FRQMXQWRV GRV UHSUHVHQWDQWHV GH
&RWLVWDVSRGHPVHUDSUHVHQWDGRV HOLGRVQD$VVHPEOHLD*HUDOGR )81'2 LQGHSHQGHQWHPHQWHGH
SXEOLFDomRHDLQGDTXHDPDWpULDQmRFRQVWHGDRUGHPGRGLD

$UW 2VUHSUHVHQWDQWHVGH&RWLVWDVWrPRVPHVPRVGHYHUHV H[LJLGRV GR$'0,1,675$'25
QRVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90

$UW 2V UHSUHVHQWDQWHV GH &RWLVWDV GHYHP H[HUFHU VXDV IXQo}HV QR H[FOXVLYR LQWHUHVVH GR
)81'2

'$6'(021675$d®(6),1$1&(,5$6('26(1&$5*26

$UW 2 )81'2 WHUi HVFULWXUDomR FRQWiELO SUySULD GHVWDFDGD GDTXHOD UHODWLYD DR
$'0,1,675$'25HQFHUUDQGRRVHXH[HUFtFLRVRFLDOHPGHMXQKRGHFDGDDQR

$UW $V GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GR )81'2 VHUmR DXGLWDGDV DQXDOPHQWH SRU HPSUHVD GH
DXGLWRULDLQGHSHQGHQWHUHJLVWUDGDQD&90

2VWUDEDOKRVGHDXGLWRULDFRPSUHHQGHUmRDOpPGRH[DPHGDH[DWLGmRFRQWiELOHFRQIHUrQFLD
GRVYDORUHVLQWHJUDQWHVGRDWLYRHSDVVLYRGR)81'2DYHULILFDomRGRFXPSULPHQWRGDVGLVSRVLo}HV
OHJDLVHUHJXODPHQWDUHVSRUSDUWHGR$'0,1,675$'25

 $V GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GR )81'2 VHUmR HODERUDGDV REVHUYDQGRVH D QDWXUH]D GRV
HPSUHHQGLPHQWRV LPRELOLiULRV H GDV GHPDLV DSOLFDo}HV HP TXH VHUmR LQYHVWLGRV RV UHFXUVRV GR
)81'2

 2 )81'2 HVWDUi VXMHLWR jV QRUPDV GH HVFULWXUDomR HODERUDomR UHPHVVD HSXEOLFLGDGH GH
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHGLWDGDVSHOD&90

 3DUD ILQV GR SUHYLVWR QR FDSXW VRPHQWH SRGHUmR VHU FRQWUDWDGRV FRPR DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHVUHJLVWUDGRVQD&90SDUDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGR)81'2XPGRV
VHJXLQWHVDXGLWRUHV'HORLWWH3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV 3Z& (UQVW <RXQJ (< RX.30*

$UW&RQVWLWXHPHQFDUJRVGR)81'2DTXHOHVOLVWDGRVQRDUWLJRGD,QVWUXomR&90

'$',662/8d2/,48,'$d2($0257,=$d23$5&,$/'(&27$6

$UW1RFDVRGHGLVVROXomRRXOLTXLGDomRGR)81'2RSDWULP{QLRGR)81'2VHUiSDUWLOKDGR
DRV &RWLVWDV QD SURSRUomR GH VXDV &RWDV DSyV R SDJDPHQWR GH WRGDV DV GtYLGDV H GHVSHVDV GR
)81'2VHQGRTXHR)81'2VHUiOLTXLGDGRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHGHOLEHUDomRGRV&RWLVWDV
UHXQLGRV$VVHPEOHLD*HUDOGH&RWLVWDV
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3DUDWRGRVRVILQVDGLVVROXomRHDOLTXLGDomRGR)81'2REHGHFHUmRjVUHJUDVGD,QVWUXomR
&90HQRTXHFRXEHUjVUHJUDVJHUDLVGD&90VREUHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWR

$OLTXLGDomRGR)81'2HRFRQVHTXHQWHUHVJDWHGDV&RWDVVHUmRUHDOL]DGRVDSyVDDOLHQDomR
GDWRWDOLGDGHGRVDWLYRVLQWHJUDQWHVGRSDWULP{QLRGR)81'2

 $ $VVHPEOHLD *HUDO GHYHUi GHOLEHUDU VREUH RV SURFHGLPHQWRV SDUD R FiOFXOR GR UHVJDWH H
SDJDPHQWRHPGLQKHLURRXHQWUHJDGRVDWLYRVGR)81'2SDUDILQVGHSDJDPHQWRGHUHVJDWHGDV
&RWDVHPFLUFXODomR

 1D KLSyWHVH GH D $VVHPEOHLD *HUDO GH &RWLVWDV QmR FKHJDU D DFRUGR FRPXP UHIHUHQWH DRV
SURFHGLPHQWRVGHHQWUHJDDRVFRWLVWDVGHEHQVGLUHLWRVWtWXORVHRXYDORUHVPRELOLiULRVLQWHJUDQWHV
GD FDUWHLUD GR )81'2 WDLV DWLYRV VHUmR HQWUHJXHV HP SDJDPHQWR DRV &RWLVWDV PHGLDQWH D
FRQVWLWXLomR GHXPFRQGRPtQLR FXMDIUDomR LGHDOGHFDGD&RWLVWDVHUiFDOFXODGDGHDFRUGRFRPD
SURSRUomRGHFRWDVGHWLGDSRUFDGD&RWLVWDVREUHRYDORUWRWDOGDV&RWDVHPFLUFXODomRjpSRFDVHQGR
TXH DSyV D FRQVWLWXLomR GR UHIHULGR FRQGRPtQLR R $'0,1,675$'25 H R *(6725 HVWDUmR
GHVREULJDGRV HP UHODomR jV UHVSRQVDELOLGDGHV HVWDEHOHFLGDV QHVWH 5HJXODPHQWR ILFDQGR R
$'0,1,675$'25 DXWRUL]DGR D OLTXLGDU R )81'2 SHUDQWH DV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV 1D
KLSyWHVH SUHYLVWD QHVWH SDUiJUDIR VHUmR DLQGD REVHUYDGRV RV VHJXLQWHV SURFHGLPHQWRV D  R
$'0,1,675$'25GHYHUiQRWLILFDURV&RWLVWDVQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQHVWH5HJXODPHQWRSDUDTXH
RVPHVPRVHOHMDPXPDGPLQLVWUDGRUSDUDRUHIHULGRFRQGRPtQLRQDIRUPDGRDUWLJRGD/HL
QGHGHMDQHLURGHFRQIRUPHDOWHUDGDLQIRUPDQGRDSURSRUomRGHDWLYRVDTXH
FDGD &RWLVWD IDUi MXV VHP TXH LVVR UHSUHVHQWH TXDOTXHU UHVSRQVDELOLGDGH GR $'0,1,675$'25
SHUDQWHRV&RWLVWDVDSyVDFRQVWLWXLomRGRFRQGRPtQLRH E FDVRRV&RWLVWDVQmRSURFHGDPjHOHLomR
GR DGPLQLVWUDGRU GR FRQGRPtQLR QR SUD]R Pi[LPR GH  GH]  GLDV ~WHLV D FRQWDU GD GDWD GD
QRWLILFDomR GH TXH WUDWD R LWHP D  DFLPD HVVD IXQomR VHUi H[HUFLGD SHOR &RWLVWD TXH GHWHQKD D
PDLRULDGDVFRWDVHPFLUFXODomRGHVFRQVLGHUDGRVSDUDWDOILPTXDLVTXHU&RWLVWDVLQDGLPSOHQWHVVH
KRXYHU

$UW1DKLSyWHVHGHOLTXLGDomRGR)81'2RDXGLWRULQGHSHQGHQWHGHYHUiHPLWLUSDUHFHUVREUH
DGHPRQVWUDomRGDPRYLPHQWDomRGRSDWULP{QLROtTXLGRFRPSUHHQGHQGRRSHUtRGRHQWUHDGDWDGDV
~OWLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDXGLWDGDVHDGDWDGDHIHWLYDOLTXLGDomRGR)81'2

3DUiJUDIRÒQLFR'HYHUiFRQVWDUGDVQRWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGR )81'2
DQiOLVHTXDQWRDWHUHPRVYDORUHVGRVUHVJDWHVVLGRRXQmRHIHWXDGRVHPFRQGLo}HVHTXLWDWLYDVHGH
DFRUGRFRPDUHJXODPHQWDomRSHUWLQHQWHEHPFRPRTXDQWRjH[LVWrQFLDRXQmRGHGpELWRVFUpGLWRV
DWLYRVRXSDVVLYRVQmRFRQWDELOL]DGRV

$UW $SyV D SDUWLOKD GR DWLYR R $'0,1,675$'25 GHYHUi SURPRYHU R FDQFHODPHQWR GR
UHJLVWURGR)81'2PHGLDQWHRHQFDPLQKDPHQWRj&90GDVHJXLQWHGRFXPHQWDomR

D
QRSUD]RGH TXLQ]H GLDV
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,

,,

E

RWHUPRGHHQFHUUDPHQWRILUPDGRSHOR$'0,1,675$'25HPFDVRGHSDJDPHQWR
LQWHJUDODRV&RWLVWDVRXDDWDGD$VVHPEOHLD*HUDOTXHWHQKDGHOLEHUDGRDOLTXLGDomR
GR)81'2TXDQGRIRURFDVRH
RFRPSURYDQWHGDHQWUDGDGRSHGLGRGHEDL[DGHUHJLVWURQR&13-

QRSUD]RGH QRYHQWD GLDVDGHPRQVWUDomRGHPRYLPHQWDomRGHSDWULP{QLRGR)81'2
DFRPSDQKDGDGRSDUHFHUGRDXGLWRULQGHSHQGHQWH


$UW2)81'2SRGHUiDPRUWL]DUSDUFLDOPHQWHDVVXDV&RWDVTXDQGRRFRUUHUDYHQGDGHDWLYRV
SDUDUHGXomRGRVHXSDWULP{QLRRXVXDOLTXLGDomR

$UW $ DPRUWL]DomR SDUFLDO GDV &RWDV SDUD UHGXomR GR SDWULP{QLR GR )81'2 LPSOLFDUi QD
PDQXWHQomRGDTXDQWLGDGHGH&RWDVH[LVWHQWHVSRURFDVLmRGDYHQGDGRDWLYRFRPDFRQVHTXHQWH
UHGXomRGRVHXYDORUQDSURSRUomRGDGLPLQXLomRGRSDWULP{QLRUHSUHVHQWDGRSHORDWLYRDOLHQDGR

$UW&DVRR)81'2HIHWXHDPRUWL]DomRGHFDSLWDORV&RWLVWDVGHYHUmRHQFDPLQKDUFySLDGR
EROHWLP GH VXEVFULomR RX DV UHVSHFWLYDV QRWDV GH QHJRFLDomR GDV &RWDV GR )81'2 DR
$'0,1,675$'25 FRPSUREDWyULRV GR FXVWR GH DTXLVLomR GH VXDV &RWDV 2V &RWLVWDV TXH QmR
DSUHVHQWDUHPWDLVGRFXPHQWRVWHUmRRYDORULQWHJUDOGDDPRUWL]DomRVXMHLWRDWULEXWDomRFRQIRUPH
GHWHUPLQDUDUHJUDWULEXWiULDSDUDFDGDFDVR

'265,6&26

$UW 7HQGR HP YLVWD D QDWXUH]D GRV LQYHVWLPHQWRV D VHUHP UHDOL]DGRV SHOR )81'2 H QmR
REVWDQWH D GLOLJrQFLD GR $'0,1,675$'25 H GR *(6725 HP FRORFDU HP SUiWLFD D 3ROtWLFD GH
,QYHVWLPHQWRSUHYLVWDQHVWH5HJXODPHQWRRV&RWLVWDVGHYHPHVWDUFLHQWHVGRVULVFRVD TXHHVWmR
VXMHLWRVR)81'2HRVVHXVLQYHVWLPHQWRVHDSOLFDo}HVQmRKDYHQGRJDUDQWLDVSRUWDQWRGHTXHR
FDSLWDO HIHWLYDPHQWH LQWHJUDOL]DGR VHUi UHPXQHUDGR FRQIRUPH H[SHFWDWLYD GRV &RWLVWDV $
UHQWDELOLGDGH GDV &RWDV QmR FRLQFLGH FRP D UHQWDELOLGDGH GRV $WLYRV H $WLYRV )LQDQFHLURV TXH
FRPS}HPDFDUWHLUDGR)81'2HPGHFRUUrQFLDGRVHQFDUJRVGR)81'2HGRVWULEXWRVLQFLGHQWHV
VREUHRVUHFXUVRVLQYHVWLGRV$VVLPFRPRWRGRLQYHVWLPHQWRLQYHVWLUQR)81'2DSUHVHQWDULVFRVRV
TXDLV GHYHUmR VHU DYDOLDGRV SHORV &RWLVWDV OHYDQGR HP FRQVLGHUDomR DV GLVSRVLo}HV GHVWH
5HJXODPHQWREHPFRPRRVIDWRUHVGHULVFRHDVLQIRUPDo}HVGHVFULWDVQRSURVSHFWRGDRIHUWDGH
&RWDVGR)81'2FRQIRUPHRFDVRHQR,QIRUPH$QXDOGR)81'2QRVWHUPRVGR$QH[RGD9
GD,QVWUXomR&90

3DUiJUDIR ÒQLFR  $V DSOLFDo}HV UHDOL]DGDV QR )81'2 QmR FRQWDP FRP D JDUDQWLD GR
$'0,1,675$'25 GR *(6725 GH TXDOTXHU HPSUHVD SHUWHQFHQWH DR VHX FRQJORPHUDGR
ILQDQFHLURGHTXDOTXHUPHFDQLVPRGHVHJXURRXGR)XQGR*DUDQWLGRUGH&UpGLWRV)*&

'2)252
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$UW)LFDHOHLWRR)RURGD&RPDUFDGD&DSLWDOGR(VWDGRGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORFRP
H[SUHVVD UHQ~QFLD D TXDOTXHU RXWUR SRU PDLV SULYLOHJLDGR TXH SRVVD VHU SDUD GLULPLU TXDLVTXHU
G~YLGDVRXTXHVW}HVGHFRUUHQWHVGHVWH5HJXODPHQWR
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ANEXO IV - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO QUE APROVOU A
EMISSÃO E A OFERTA
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HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ nº 32.903.621/0001-71
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2020
1. Data, hora e local: aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro do ano de 2020, às 13:00
horas, na sede da BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
(“Administradora”), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia
(“CNPJ”) sob o nº 13.486.793/0001-42, de forma virtual, tendo respaldo no Decreto nº 64.881,
de 22 de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, conforme alterado, bem como o
Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020.
2. Convocação: dispensada a convocação em virtude da presença do único cotista
representando a totalidade das cotas emitidas pelo HSI Logística Fundo de Investimento
Imobiliário (“Cotista”, “Cotas” e “Fundo”, respectivamente), em conformidade com o artigo 19,
§2º, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 472, de 31 de outubro de 2008,
conforme alterada (“CVM” e “ICVM 472”, respectivamente), e nos termos do artigo 53 do
regulamento do Fundo (“Regulamento”).
3. Presença: presente o único Cotista do Fundo, titular da totalidade das Cotas, os
representantes legais da Administradora e os representantes legais da HSI – Hemisfério Sul
Investimentos Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 7° andar - parte, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº
03.539.353/0001-52, na qualidade de gestor do Fundo (“Gestor”).
4. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Sérgio Dias – Secretário: Sr. Bruno Silva.
5. Ordem do Dia: Deliberar sobre os seguintes temas:
Aprovação do Desdobramento de Cotas:
1. Aprovação de autorização à Administradora, para que esta realize o desdobramento das Cotas.
As Cotas advindas do desdobramento serão da mesma espécie e classe, conferindo aos seus
titulares os mesmos direitos das Cotas previamente existentes.
Aprovação da 4ª (Quarta) Emissão de Cotas:
2. A aprovação da 4ª (emissão) emissão de Cotas do Fundo, em classe e série únicas (“Novas
Cotas”), em volume de 4.900.000 (quatro milhões e novecentas mil) Novas Cotas, nos termos da
Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Oferta” e “ICVM 400”,
respectivamente), observadas as principais características indicadas neste instrumento.
3. A consignação da renúncia, pelo Cotista, ao direito de preferência de subscrição e integralização
das Novas Cotas, nos termos do artigo 24, inciso II do Regulamento.
4. Nos termos do artigo 30, inciso I do Regulamento, autorizar a Administradora a proceder com
a contratação dos Coordenadores (conforme abaixo definidos), para intermediar a Oferta, sob o
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regime de melhores esforços de colocação, bem como das demais Instituições Participantes da
Oferta (conforme abaixo definido), exclusivamente para auxiliarem na distribuição das Novas
Cotas junto aos investidores, conforme definidos nos documentos da Oferta.
5. Nos termos do artigo 30, inciso IV do Regulamento, autorizar a Administradora a proceder com
a contratação de serviços de formador de mercado para a distribuição das Novas Cotas no âmbito
da Oferta.
6. A autorização à Administradora e ao Gestor, conforme o caso, para a prática de todos e
quaisquer atos necessários à efetivação das matérias constantes da presente ordem do dia.
6. Deliberação: após exame e revisão das matérias constantes da ordem do dia, o Cotista
presente resolveu aprovar, sem quaisquer ressalvas:
Desdobramento de Cotas:
1.
Considerando que atualmente o Fundo possui 4.611.741,35674347 cotas, cujo valor
unitário em 27 de outubro de 2020 perfazia R$ 184,72748528 (cento e oitenta e quatro vírgula
sete dois sete quatro oito cinco dois oito), o Cotista aprova o desdobramento das Cotas à razão
de 1,682676109 (um vírgula seis oito dois seis sete seis um zero nove). Dessa forma, o patrimônio
do Fundo será representado por 7.760.067 (sete milhões e setecentas e sessenta mil e sessenta
e sete) Cotas.
4ª (Quarta) Emissão de Cotas:
2. A 4ª (quarta) emissão de Cotas e a realização da Oferta, a ser realizada sob os seguintes
termos e condições:
a. Espécie de Distribuição: Oferta pública, a ser realizada nos termos da ICVM 400,
ICVM 472 e demais leis e regulamentações aplicáveis, das Novas Cotas, sob a
coordenação e distribuição do (i) Banco Itaú BBA S.A., instituição financeira com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o
n° 17.298.092/0001-30, na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta (“Itaú
BBA” ou “Coordenador Líder”); e (ii) Banco Bradesco BBI S.A., instituição financeira
com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o
nº 06.271.464/0103-43 (“Bradesco BBI” e, em conjunto com Itaú BBA, os
“Coordenadores”), sob o regime de melhores esforços de colocação, e poderá contar,
ainda, com a participação de determinadas sociedades integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários, autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro
e credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), a serem convidadas e/ou
contratadas pelos Coordenadores para auxiliarem na distribuição das Novas Cotas junto
aos potenciais investidores, conforme definidos nos documentos da Oferta, mediante a
assinatura de carta convite e de termo de adesão ao contrato de distribuição, na
qualidade de participantes especiais, coordenadores contratados e/ou instituições
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consorciadas, conforme o caso, as quais, quando referidas em conjunto com o
Coordenadores, serão denominadas de “Instituições Participantes da Oferta”;
b. Registro para distribuição e negociação das Novas Cotas: as Novas Cotas serão
registradas para distribuição no mercado primário, por meio do Sistema de Distribuição
de Ativos – DDA, e para negociação em mercado secundário, em ambiente de bolsa,
ambos administrados e operacionalizados pela B3, sendo a custódia das Novas Cotas
realizada pela B3;
c. Prazo de Colocação: A Oferta deverá ser encerrada em até 6 (seis) meses contados da
divulgação do anúncio de início, conforme previsto no Artigo 18 da ICVM 400;
d. Preço de Emissão: no contexto da Oferta, o preço de emissão das Novas Cotas será de
R$100,00 (cem reais) por Nova Cota (“Preço de Emissão”);
e. Data de Emissão: para todos os fins, a data de emissão das Novas Cotas corresponderá
à data na qual será realizada a liquidação física e financeira das Novas Cotas no âmbito
da Oferta;
f. Série e Classes: Série e classes únicas.
g. Valor total previsto para a Oferta: 4.900.000 (quatro milhões e novecentas mil) Novas
Cotas, perfazendo o montante total de até R$490.000.000,00 (quatrocentos e noventa
milhões de reais) (“Montante da Oferta”). Caso o Montante da Oferta não seja atingido,
a Oferta será encerrada;
h. Lote Adicional: Não será admitida, conforme faculta o artigo 14, §2º da ICVM 400, a
opção de emissão de lote adicional das Novas Cotas, no montante de 20% (vinte por
cento) do Montante da Oferta;
i. Investimento mínimo por investidor: o valor mínimo a ser subscrito por todo e qualquer
investidor no contexto da Oferta será definido nos respectivos documentos da Oferta,
observado que poderá haver rateio de Novas Cotas a ser previsto nos documentos da
Oferta;
j. Condições de subscrição e integralização: a integralização de cada uma das Novas Cotas
será realizada em moeda corrente nacional, quando da sua liquidação, pelo Preço de
Emissão, não sendo permitida a aquisição de Novas Cotas fracionadas. Cada um dos
investidores deverá efetuar o pagamento do valor correspondente ao montante de Novas
Cotas que subscrever, observados os procedimentos de colocação e os critérios de rateio,
à Instituição Participante da Oferta, à qual tenha apresentado seu pedido de reserva
e/ou ordem de investimento, conforme aplicável. A liquidação dos pedidos de reserva
e/ou ordens de investimento, conforme aplicável, se dará na data de liquidação, de
acordo com o Preço de Emissão e observados os procedimentos operacionais da B3 e
aqueles descritos no pedido de reserva e/ou ordem de investimento, conforme aplicável;
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k. Destinação dos recursos captados: os recursos líquidos provenientes da Emissão e da
Oferta serão destinados ao pagamento antecipado dos montantes devidos no âmbito
dos CRIs (conforme definidos no Prospecto Preliminar), observados os procedimentos
descritos no Prospecto preliminar. O remanescente dos recursos líquidos da Oferta será
destinado à formação de reserva para regularização dos ativos do Fundo, conforme
necessário, à recomposição da Reserva de Contingência do Fundo, bem como à aplicação
em Ativos, conforme Política de Investimento do Fundo prevista no Capítulo II do
Regulamento e discricionariedade do Gestor para tanto.
l. Distribuição Parcial: não será admitida a distribuição parcial das Novas Cotas. Assim,
caso não haja a subscrição e integralização do Montante da Oferta, por parte dos
investidores da Oferta até a data de conclusão do procedimento de alocação de ordens,
a Oferta será cancelada, sendo que todos os pedidos de reserva e ordens de
investimento automaticamente cancelados;
m. Custos de distribuição: todos os custos e despesas decorrentes da Oferta serão arcados
pelo Fundo, nos termos da ICVM 472 e conforme definidos nos documentos da Oferta;
e
n. Demais termos e condições: Os demais termos e condições da Oferta serão descritos
nos documentos da Oferta.
3. A consignação da renúncia, pelo Cotista, ao direito de preferência de subscrição e integralização
das Novas Cotas relacionadas à Oferta, nos termos do artigo 24, inciso II do Regulamento.
4. Nos termos do artigo 30, inciso I do Regulamento, a contratação dos Coordenadores, para
intermediar a Oferta, sob o regime de melhores esforços de colocação, bem como das demais
Instituições Participantes da Oferta, exclusivamente para auxiliarem na distribuição das Novas
Cotas junto aos investidores, conforme definidos nos documentos da Oferta.
5. A autorização à Administradora a proceder com a contratação de serviços de formador de
mercado para a distribuição das Novas Cotas no âmbito da Oferta, sendo que o prestador de
serviço deverá ser selecionado em comum acordo entre Administradora e Gestor.
6. A autorização à Administradora e ao Gestor, conforme o caso, para praticar todos e quaisquer
atos necessários à efetivação das matérias constantes da ordem do dia.
O único Cotista do Fundo, neste ato, representando a totalidade das Cotas emitidas, declara-se
ciente da deliberação acima aprovada, e dispensa a Administradora do envio do sumário das
decisões da presente ata.
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Presidente colocou a palavra à disposição dos
presentes e, como ninguém quis fazer uso dela, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à
lavratura desta Ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada digitalmente pelos
presentes.
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HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER PARA FINS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400
BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o n° 17.298.092/0001-30, na qualidade de
instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), responsável pela coordenação e colocação da
oferta pública de distribuição de cotas da 4ª (quarta) emissão do HSI LOGÍSTICA FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“Fundo” e “Novas Cotas”, respectivamente), administrado pela
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na
cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, parte, Itaim Bibi, inscrita
no CNPJ sob o nº 13.486.793/0001-42, instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) a administrar fundos de investimento e carteiras de valores mobiliários, por meio
do Ato Declaratório nº 11.784, expedido em 30 de junho de 2011 (“Administrador” e “Oferta”,
respectivamente), conforme exigido pelo artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), declara que tomou todas as cautelas e agiu com
elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que (i) as
informações prestadas pelo Fundo e pelo Administrador sejam verdadeiras, consistentes, corretas e
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (ii)
as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou
periódicas, incluindo o Estudo de Viabilidade, que integram o prospecto preliminar da Oferta (“Prospecto
Preliminar”) são e no prospecto definitivo da Oferta (“Prospecto Definitivo”), serão suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta.
O Coordenador Líder declara, ainda, que (i) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo
conterá, nas suas respectivas datas de divulgação, as informações relevantes necessárias ao conhecimento,
pelos investidores da Oferta, das Novas Cotas, do Fundo, suas atividades, situação econômico-financeira,
dos riscos inerentes às suas atividades e quaisquer outras informações relevantes; e (ii) o Prospecto
Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas pertinentes, incluindo,
mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e à Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008,
conforme alterada.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.

BANCO ITAÚ BBA S.A.

Nome:
Cargo:

Corporativo | Interno

Nome:
Cargo:
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/ƚĞŵ

'ƌĂƵ///

ƚŝǀŝĚĂĚĞ

ŵƉůĂ͕ĐŽŵŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ
ĞǆƉůŝĐŝƚĂĚŽƐ͘
ŽŵďĂƐĞĞŵĂŶĄůŝƐĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽƉĂƌĂĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐͲ
ĐŚĂǀĞ͕ĞŵƵŵƉĞƌşŽĚŽŵşŶŝŵŽĚĞ

'ƌĂƵ//

'ĂƌƵ/

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϭ

ŶĄůŝƐĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚŽ
ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘Ϯ

ŶĄůŝƐĞĚĂƐƐĠƌŝĞƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐ
ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϯ

ŶĄůŝƐĞƐĞƚŽƌŝĂůĞĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚĞ ĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͕ĐŽŶũƵŶƚƵƌĂ͕
ŵĞƌĐĂĚŽ͘
ƚĞŶĚġŶĐŝĂƐĞĐŽŶĚƵƚĂ

ĂĐŽŶũƵŶƚƵƌĂ͘

ǆ

^ŝŶƚĠƚŝĐĂĚĂĐŽŶũƵŶƚƵƌĂ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϰ

dĂǆĂƐĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽ͘

&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂ͘

:ƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ͘

ǆ

ƌďŝƚƌĂĚĂ͘

WƌŽďĂďŝůşƐƚŝĐŽ͘

ĞƚĞƌŵŝŶşƐƚŝĐŽĂƐƐŽĐŝĂĚŽĂŽƐ
ĐĞŶĄƌŝŽƐ͘

ĞƚĞƌŵŝŶşƐƚŝĐŽ͘

^ŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂ͘

ZĞŶĚĂƐůşƋƵŝĚĂƐ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘ϭ ƐĐŽůŚĂĚŽŵŽĚĞůŽ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘ϭ

ƐƚƌƵƚƵƌĂďĄƐŝĐĂĚŽĨůƵǆŽĚĞ
ĐĂŝǆĂ͘

ŽŵƉůĞƚĂ͘

ǆ

y

^ŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂ͕ĐŽŵďĂƐĞŶŽƐ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘

^ŝŶƚĠƚŝĐĂ͕ĐŽŵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐďĄƐŝĐŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘

ŽŵďĂƐĞĞŵĂŶĄůŝƐĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶşƐƚŝĐĂƉĂƌĂƵŵƉƌĂǌŽ
ŵşŶŝŵŽĚĞϮϰŵĞƐĞƐ͘

ŽŵďĂƐĞĞŵĂŶĄůŝƐĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ
ƉĂƌĂƵŵƉƌĂǌŽŵşŶŝŵŽĚĞϭϮ
ŵĞƐĞƐ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘Ϯ ĞŶĄƌŝŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽƐ͘

DşŶŝŵŽĚĞϱ͘

DşŶŝŵŽĚĞϯ͘

DşŶŝŵŽĚĞϭ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘ϯ ŶĄůŝƐĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ͘

^ŝŵƵůĂĕĆŽĐŽŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽŐƌĄĨŝĐŽ͘

^ŝŵƵůĂĕĆŽĐŽŵŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞ
ĞůĂƐƚŝĐŝĚĂĚĞƉŽƌǀĂƌŝĄǀĞů͘

^ŝŵƵůĂĕĆŽƷŶŝĐĂĐŽŵǀĂƌŝĂĕĆŽĞŵ
ƚŽƌŶŽĚĞϭϬй͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘ϰ ŶĄůŝƐĞĚĞƌŝƐĐŽ͘

ZŝƐĐŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽ͘

ZŝƐĐŽũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽ͘

ZŝƐĐŽĂƌďŝƚƌĂĚŽ͘

ǆ

ǆ

ǆ

EƷŵĞƌŽĚĞŝƚĞŶƐ

Ϯ

Ϯ

ϯ

WŽŶƚŽƐ

ϲ

ϰ

ϯ

WKEdhK

ϭϯ

&hEDEdK

'ƌĂƵ//

'ƌĂƵƐ
WŽŶƚŽƐ

///
DĂŝŽƌŽƵŝŐƵĂůĂϮϮ
ŵĄǆŝŵŽĚĞϯŝƚĞŶƐĞŵŐƌĂƵƐ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ͕ĂĚŵŝƚŝŶĚŽͲƐĞŶŽ
ŵĄǆŝŵŽƵŵŝƚĞŵŶŽ'ƌĂƵ/͘

ZĞƐƚƌŝĕƁĞƐ
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ĚĞϭϯĂϮϭ

/
ĚĞϳĂϭϮ

ŶŽŵĄǆŝŵŽϰŝƚĞŶƐĞŵŐƌĂƵƐ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐŽƵŶĆŽĂƚĞŶĚŝĚŽƐ͘

ŵşŶŝŵŽĚĞϳŝƚĞŶƐ͘
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>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/
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^ŝŶƚĠƚŝĐĂĚĂĐŽŶũƵŶƚƵƌĂ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϰ

dĂǆĂƐĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽ͘

&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂ͘

:ƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ͘
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ƌďŝƚƌĂĚĂ͘

WƌŽďĂďŝůşƐƚŝĐŽ͘

ĞƚĞƌŵŝŶşƐƚŝĐŽĂƐƐŽĐŝĂĚŽĂŽƐ
ĐĞŶĄƌŝŽƐ͘

ĞƚĞƌŵŝŶşƐƚŝĐŽ͘

^ŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂ͘

ZĞŶĚĂƐůşƋƵŝĚĂƐ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘ϭ ƐĐŽůŚĂĚŽŵŽĚĞůŽ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘ϭ

ƐƚƌƵƚƵƌĂďĄƐŝĐĂĚŽĨůƵǆŽĚĞ
ĐĂŝǆĂ͘

ŽŵƉůĞƚĂ͘
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^ŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂ͕ĐŽŵďĂƐĞŶŽƐ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘

^ŝŶƚĠƚŝĐĂ͕ĐŽŵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐďĄƐŝĐŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘

ŽŵďĂƐĞĞŵĂŶĄůŝƐĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶşƐƚŝĐĂƉĂƌĂƵŵƉƌĂǌŽ
ŵşŶŝŵŽĚĞϮϰŵĞƐĞƐ͘

ŽŵďĂƐĞĞŵĂŶĄůŝƐĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ
ƉĂƌĂƵŵƉƌĂǌŽŵşŶŝŵŽĚĞϭϮ
ŵĞƐĞƐ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘Ϯ ĞŶĄƌŝŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽƐ͘

DşŶŝŵŽĚĞϱ͘

DşŶŝŵŽĚĞϯ͘

DşŶŝŵŽĚĞϭ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘ϯ ŶĄůŝƐĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ͘

^ŝŵƵůĂĕĆŽĐŽŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽŐƌĄĨŝĐŽ͘

^ŝŵƵůĂĕĆŽĐŽŵŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞ
ĞůĂƐƚŝĐŝĚĂĚĞƉŽƌǀĂƌŝĄǀĞů͘

^ŝŵƵůĂĕĆŽƷŶŝĐĂĐŽŵǀĂƌŝĂĕĆŽĞŵ
ƚŽƌŶŽĚĞϭϬй͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘ϰ ŶĄůŝƐĞĚĞƌŝƐĐŽ͘

ZŝƐĐŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽ͘

ZŝƐĐŽũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽ͘

ZŝƐĐŽĂƌďŝƚƌĂĚŽ͘

ǆ

ǆ

ǆ
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Ϯ

Ϯ

ϯ

WŽŶƚŽƐ

ϲ

ϰ

ϯ

WKEdhK

ϭϯ

&hEDEdK

'ƌĂƵ//

'ƌĂƵƐ
WŽŶƚŽƐ

///
DĂŝŽƌŽƵŝŐƵĂůĂϮϮ
ŵĄǆŝŵŽĚĞϯŝƚĞŶƐĞŵŐƌĂƵƐ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ͕ĂĚŵŝƚŝŶĚŽͲƐĞŶŽ
ŵĄǆŝŵŽƵŵŝƚĞŵŶŽ'ƌĂƵ/͘

ZĞƐƚƌŝĕƁĞƐ

378

//
ĚĞϭϯĂϮϭ

/
ĚĞϳĂϭϮ

ŶŽŵĄǆŝŵŽϰŝƚĞŶƐĞŵŐƌĂƵƐ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐŽƵŶĆŽĂƚĞŶĚŝĚŽƐ͘

ŵşŶŝŵŽĚĞϳŝƚĞŶƐ͘
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/ƚĞŵ

'ƌĂƵ///

ƚŝǀŝĚĂĚĞ

ŵƉůĂ͕ĐŽŵŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ
ĞǆƉůŝĐŝƚĂĚŽƐ͘
ŽŵďĂƐĞĞŵĂŶĄůŝƐĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽƉĂƌĂĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐͲ
ĐŚĂǀĞ͕ĞŵƵŵƉĞƌşŽĚŽŵşŶŝŵŽĚĞ

'ƌĂƵ//

'ĂƌƵ/

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϭ

ŶĄůŝƐĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚŽ
ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘Ϯ

ŶĄůŝƐĞĚĂƐƐĠƌŝĞƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐ
ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϯ

ŶĄůŝƐĞƐĞƚŽƌŝĂůĞĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚĞ ĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͕ĐŽŶũƵŶƚƵƌĂ͕
ŵĞƌĐĂĚŽ͘
ƚĞŶĚġŶĐŝĂƐĞĐŽŶĚƵƚĂ

ĂĐŽŶũƵŶƚƵƌĂ͘

ǆ

^ŝŶƚĠƚŝĐĂĚĂĐŽŶũƵŶƚƵƌĂ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϰ

dĂǆĂƐĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽ͘

&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂ͘

:ƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ͘

ǆ

ƌďŝƚƌĂĚĂ͘

WƌŽďĂďŝůşƐƚŝĐŽ͘

ĞƚĞƌŵŝŶşƐƚŝĐŽĂƐƐŽĐŝĂĚŽĂŽƐ
ĐĞŶĄƌŝŽƐ͘

ĞƚĞƌŵŝŶşƐƚŝĐŽ͘

^ŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂ͘

ZĞŶĚĂƐůşƋƵŝĚĂƐ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘ϭ ƐĐŽůŚĂĚŽŵŽĚĞůŽ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘ϭ

ƐƚƌƵƚƵƌĂďĄƐŝĐĂĚŽĨůƵǆŽĚĞ
ĐĂŝǆĂ͘

ŽŵƉůĞƚĂ͘

ǆ

y

^ŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂ͕ĐŽŵďĂƐĞŶŽƐ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘

^ŝŶƚĠƚŝĐĂ͕ĐŽŵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐďĄƐŝĐŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘

ŽŵďĂƐĞĞŵĂŶĄůŝƐĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶşƐƚŝĐĂƉĂƌĂƵŵƉƌĂǌŽ
ŵşŶŝŵŽĚĞϮϰŵĞƐĞƐ͘

ŽŵďĂƐĞĞŵĂŶĄůŝƐĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ
ƉĂƌĂƵŵƉƌĂǌŽŵşŶŝŵŽĚĞϭϮ
ŵĞƐĞƐ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘Ϯ ĞŶĄƌŝŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽƐ͘

DşŶŝŵŽĚĞϱ͘

DşŶŝŵŽĚĞϯ͘

DşŶŝŵŽĚĞϭ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘ϯ ŶĄůŝƐĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ͘

^ŝŵƵůĂĕĆŽĐŽŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽŐƌĄĨŝĐŽ͘

^ŝŵƵůĂĕĆŽĐŽŵŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞ
ĞůĂƐƚŝĐŝĚĂĚĞƉŽƌǀĂƌŝĄǀĞů͘

^ŝŵƵůĂĕĆŽƷŶŝĐĂĐŽŵǀĂƌŝĂĕĆŽĞŵ
ƚŽƌŶŽĚĞϭϬй͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘ϰ ŶĄůŝƐĞĚĞƌŝƐĐŽ͘

ZŝƐĐŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽ͘

ZŝƐĐŽũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽ͘

ZŝƐĐŽĂƌďŝƚƌĂĚŽ͘

ǆ

ǆ

ǆ

EƷŵĞƌŽĚĞŝƚĞŶƐ

Ϯ

Ϯ

ϯ

WŽŶƚŽƐ

ϲ

ϰ

ϯ

WKEdhK

ϭϯ

&hEDEdK

'ƌĂƵ//

'ƌĂƵƐ
WŽŶƚŽƐ

///
DĂŝŽƌŽƵŝŐƵĂůĂϮϮ
ŵĄǆŝŵŽĚĞϯŝƚĞŶƐĞŵŐƌĂƵƐ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ͕ĂĚŵŝƚŝŶĚŽͲƐĞŶŽ
ŵĄǆŝŵŽƵŵŝƚĞŵŶŽ'ƌĂƵ/͘

ZĞƐƚƌŝĕƁĞƐ

435

//
ĚĞϭϯĂϮϭ

/
ĚĞϳĂϭϮ

ŶŽŵĄǆŝŵŽϰŝƚĞŶƐĞŵŐƌĂƵƐ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐŽƵŶĆŽĂƚĞŶĚŝĚŽƐ͘

ŵşŶŝŵŽĚĞϳŝƚĞŶƐ͘

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/
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437

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794
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,^/&//>K'/
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461

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

x
x
x
x
x
x

x

462

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

463

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

464

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

465

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

466

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

467

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

468

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794
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471

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794
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>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/
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x

x

x

x
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>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/
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>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/
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>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/
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>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

482
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>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

483

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

484

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/
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DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/
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DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

ʍ

ʍ

487
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>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

488

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

489

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

490

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

491

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

/ƚĞŵ

'ƌĂƵ///

ƚŝǀŝĚĂĚĞ

ŵƉůĂ͕ĐŽŵŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ
ĞǆƉůŝĐŝƚĂĚŽƐ͘
ŽŵďĂƐĞĞŵĂŶĄůŝƐĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽƉĂƌĂĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐͲ
ĐŚĂǀĞ͕ĞŵƵŵƉĞƌşŽĚŽŵşŶŝŵŽĚĞ

'ƌĂƵ//

'ĂƌƵ/

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϭ

ŶĄůŝƐĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚŽ
ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘Ϯ

ŶĄůŝƐĞĚĂƐƐĠƌŝĞƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐ
ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϯ

ŶĄůŝƐĞƐĞƚŽƌŝĂůĞĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚĞ ĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͕ĐŽŶũƵŶƚƵƌĂ͕
ŵĞƌĐĂĚŽ͘
ƚĞŶĚġŶĐŝĂƐĞĐŽŶĚƵƚĂ

ĂĐŽŶũƵŶƚƵƌĂ͘

ǆ

^ŝŶƚĠƚŝĐĂĚĂĐŽŶũƵŶƚƵƌĂ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϰ

dĂǆĂƐĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽ͘

&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂ͘

:ƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ͘

ǆ

ƌďŝƚƌĂĚĂ͘

WƌŽďĂďŝůşƐƚŝĐŽ͘

ĞƚĞƌŵŝŶşƐƚŝĐŽĂƐƐŽĐŝĂĚŽĂŽƐ
ĐĞŶĄƌŝŽƐ͘

ĞƚĞƌŵŝŶşƐƚŝĐŽ͘

^ŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂ͘

ZĞŶĚĂƐůşƋƵŝĚĂƐ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘ϭ ƐĐŽůŚĂĚŽŵŽĚĞůŽ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘ϭ

ƐƚƌƵƚƵƌĂďĄƐŝĐĂĚŽĨůƵǆŽĚĞ
ĐĂŝǆĂ͘

ŽŵƉůĞƚĂ͘

ǆ

y

^ŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂ͕ĐŽŵďĂƐĞŶŽƐ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘

^ŝŶƚĠƚŝĐĂ͕ĐŽŵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐďĄƐŝĐŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘

ŽŵďĂƐĞĞŵĂŶĄůŝƐĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶşƐƚŝĐĂƉĂƌĂƵŵƉƌĂǌŽ
ŵşŶŝŵŽĚĞϮϰŵĞƐĞƐ͘

ŽŵďĂƐĞĞŵĂŶĄůŝƐĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ
ƉĂƌĂƵŵƉƌĂǌŽŵşŶŝŵŽĚĞϭϮ
ŵĞƐĞƐ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘Ϯ ĞŶĄƌŝŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽƐ͘

DşŶŝŵŽĚĞϱ͘

DşŶŝŵŽĚĞϯ͘

DşŶŝŵŽĚĞϭ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘ϯ ŶĄůŝƐĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ͘

^ŝŵƵůĂĕĆŽĐŽŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽŐƌĄĨŝĐŽ͘

^ŝŵƵůĂĕĆŽĐŽŵŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞ
ĞůĂƐƚŝĐŝĚĂĚĞƉŽƌǀĂƌŝĄǀĞů͘

^ŝŵƵůĂĕĆŽƷŶŝĐĂĐŽŵǀĂƌŝĂĕĆŽĞŵ
ƚŽƌŶŽĚĞϭϬй͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘ϰ ŶĄůŝƐĞĚĞƌŝƐĐŽ͘

ZŝƐĐŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽ͘
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ǆ

ǆ
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Ϯ

Ϯ

ϯ

WŽŶƚŽƐ

ϲ

ϰ

ϯ

WKEdhK

ϭϯ

&hEDEdK

'ƌĂƵ//

'ƌĂƵƐ
WŽŶƚŽƐ
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DĂŝŽƌŽƵŝŐƵĂůĂϮϮ
ŵĄǆŝŵŽĚĞϯŝƚĞŶƐĞŵŐƌĂƵƐ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ͕ĂĚŵŝƚŝŶĚŽͲƐĞŶŽ
ŵĄǆŝŵŽƵŵŝƚĞŵŶŽ'ƌĂƵ/͘

ZĞƐƚƌŝĕƁĞƐ
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ĚĞϳĂϭϮ

ŶŽŵĄǆŝŵŽϰŝƚĞŶƐĞŵŐƌĂƵƐ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐŽƵŶĆŽĂƚĞŶĚŝĚŽƐ͘

ŵşŶŝŵŽĚĞϳŝƚĞŶƐ͘
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/ƚĞŵ

'ƌĂƵ///

ƚŝǀŝĚĂĚĞ

ŵƉůĂ͕ĐŽŵŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ
ĞǆƉůŝĐŝƚĂĚŽƐ͘
ŽŵďĂƐĞĞŵĂŶĄůŝƐĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĞƐƚŽĐĄƐƚŝĐŽƉĂƌĂĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐͲ
ĐŚĂǀĞ͕ĞŵƵŵƉĞƌşŽĚŽŵşŶŝŵŽĚĞ

'ƌĂƵ//

'ĂƌƵ/

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϭ

ŶĄůŝƐĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚŽ
ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘Ϯ

ŶĄůŝƐĞĚĂƐƐĠƌŝĞƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐ
ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϯ

ŶĄůŝƐĞƐĞƚŽƌŝĂůĞĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚĞ ĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͕ĐŽŶũƵŶƚƵƌĂ͕
ŵĞƌĐĂĚŽ͘
ƚĞŶĚġŶĐŝĂƐĞĐŽŶĚƵƚĂ

ĂĐŽŶũƵŶƚƵƌĂ͘

ǆ

^ŝŶƚĠƚŝĐĂĚĂĐŽŶũƵŶƚƵƌĂ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϰ

dĂǆĂƐĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽ͘

&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂ͘

:ƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ͘

ǆ

ƌďŝƚƌĂĚĂ͘

WƌŽďĂďŝůşƐƚŝĐŽ͘

ĞƚĞƌŵŝŶşƐƚŝĐŽĂƐƐŽĐŝĂĚŽĂŽƐ
ĐĞŶĄƌŝŽƐ͘

ĞƚĞƌŵŝŶşƐƚŝĐŽ͘

^ŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂ͘

ZĞŶĚĂƐůşƋƵŝĚĂƐ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘ϭ ƐĐŽůŚĂĚŽŵŽĚĞůŽ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘ϭ

ƐƚƌƵƚƵƌĂďĄƐŝĐĂĚŽĨůƵǆŽĚĞ
ĐĂŝǆĂ͘

ŽŵƉůĞƚĂ͘

ǆ

y

^ŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂ͕ĐŽŵďĂƐĞŶŽƐ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘

^ŝŶƚĠƚŝĐĂ͕ĐŽŵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐďĄƐŝĐŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘

ŽŵďĂƐĞĞŵĂŶĄůŝƐĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶşƐƚŝĐĂƉĂƌĂƵŵƉƌĂǌŽ
ŵşŶŝŵŽĚĞϮϰŵĞƐĞƐ͘

ŽŵďĂƐĞĞŵĂŶĄůŝƐĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ
ƉĂƌĂƵŵƉƌĂǌŽŵşŶŝŵŽĚĞϭϮ
ŵĞƐĞƐ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘Ϯ ĞŶĄƌŝŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽƐ͘

DşŶŝŵŽĚĞϱ͘

DşŶŝŵŽĚĞϯ͘

DşŶŝŵŽĚĞϭ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘ϯ ŶĄůŝƐĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ͘

^ŝŵƵůĂĕĆŽĐŽŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽŐƌĄĨŝĐŽ͘

^ŝŵƵůĂĕĆŽĐŽŵŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞ
ĞůĂƐƚŝĐŝĚĂĚĞƉŽƌǀĂƌŝĄǀĞů͘

^ŝŵƵůĂĕĆŽƷŶŝĐĂĐŽŵǀĂƌŝĂĕĆŽĞŵ
ƚŽƌŶŽĚĞϭϬй͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ϱ͘ϰ ŶĄůŝƐĞĚĞƌŝƐĐŽ͘

ZŝƐĐŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽ͘

ZŝƐĐŽũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽ͘

ZŝƐĐŽĂƌďŝƚƌĂĚŽ͘
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Ϯ
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ϯ
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ϰ
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DĂŝŽƌŽƵŝŐƵĂůĂϮϮ
ŵĄǆŝŵŽĚĞϯŝƚĞŶƐĞŵŐƌĂƵƐ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ͕ĂĚŵŝƚŝŶĚŽͲƐĞŶŽ
ŵĄǆŝŵŽƵŵŝƚĞŵŶŽ'ƌĂƵ/͘

ZĞƐƚƌŝĕƁĞƐ
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ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐŽƵŶĆŽĂƚĞŶĚŝĚŽƐ͘

ŵşŶŝŵŽĚĞϳŝƚĞŶƐ͘

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

551

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

552

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

553

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

554

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

555

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

556

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

557

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

558

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

559

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

560

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

561

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

562

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

563

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

564

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

565

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

566

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

567

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

568

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

569

DocuSign Envelope ID: 85484DD7-B404-4E9E-A7DE-64496DFCF794

>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
,^/&//>K'/

x
x
x
x

x

x
x
x
x

570

