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INSTRUMENTO PART ALTERAgAC

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERACAO DO CSHG 2918 FUNDO DE

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Por este Instrument Particular, o CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE

VALORES S.A., com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr., 700 - 11° andar (parte), 13° e

14° andares (parte). na Cidade de Sao Paulo. Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ sob o n°

61.809.182/0001-30, neste ato, por seus representantes abaixo assinados, na qualidade de

administradora ("Administradora") do CSHG 2918 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE

FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO

EXTERIOR, inscnto no CNPJ sob o n° 42.904.972/0001-50 ("Fundo"), tendo em vista que o Fundo

ainda nao iniciou suas atividades, resolve o alterar o regulamento do Fundo ("Requlamento") e

aprovar as seguintes deliberates:

I- Nos lermos da regulamentagao em vigor, transformar o Fundo em urn (undo de investimento

multimercado de condom inio fechado, com prazo de duracao determinado, e reformar

integralmente o Regulamento, de modo que passe a vigorar nos exatos termos do

Regulamento constante do Anexo I ao presente instrument;

II- Alterar a denominacao do Fundo para: "CSHG EB TRANSICAO ENERGETICA FUNDO DE

INVESTIMENTO MULTIMERCADO", nos termos do Regulamento anexo;

III- Tendo em vista o disposto acima. alterar e consolidar a redacao do Regulamento do Fundo,

na forma do Regulamento anexo. As deliberates acima terao efeito no fechamento dos
mercados de 28 de outubro de 2022;

IV- Nos termos do artigo 22 da Instrugao CVM n° 555/14, aprovar a emissao e a distribuigao com

registro automatico, a ser conduzida pela Administradora, de ate 600.000 (seiscentas mil)

cotas do Fundo. com valor unitario de RS 1.000,00 (urn mil reais), totalizando o valor de ate

RS 600.000.000.00 (seiscentos milhoes de reais), observado o montante minimo da
distribuigao de 20.000 (vinte mil) cotas. totalizando R$ 20.000.000.00 (vinte milhoes de reais).
A distribuicao de cotas do Fundo (era inicio no fechamento dos mercados de 28 de outubro
de 2022 e se estendera pelo o prazo maximo de distribuicao de 180 (cento e oitenta) dias a
contar do registro da oferta. Caso nao sejam distribuidas todas as cotas objeto desta

deliberacao, a presente emissao sera valida e eficaz desde que subscritas e integralizadas,

pelo menos. cotas que correspondam ao montante minimo de distribuigao mencionado acima;
e

V- Uma vezatingido o niimero minimo de cotas que correspondam ao montante minimo de
distribuigao mencionado no item acima, as importancias recebidas poderao ser invostidas na
forma prevista no Reflulamer)tt> do Fundo, nos termos do art. 24. §3°, da Instrucao CVM n°
555/14. /T \ /

Este Instrumento Partidular/e dftfoensado de registro nos termos do artigo 1.368-C, §3° da Lei n°
10.406. de 10 de ianeirfc de; 2002, conforme alterada (Codigo Civil Brasileiro).

testemunhas.

Paulo, 28 de outub/o i

CREbrjT SUISSE HEDGING-GRIFFQ-Ct^RETORA DE VALORES S.A
// ADMINISTRADORA

Testemunhas:

'.iv: Va',eri<;3 Sjqueira

RG: 52.633,500-1

Bruno Viana
CPF: 433.792.128-14



CAPITULO I: DO FUNDO

"3 -1
lui g 1.0 CSHG EB TRANSIQAO ENERGETICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, doravante designado
= (D £) FUNDO, constituido sob a forma de condominio fechado, com prazo determinado de duragao nos termos do item 1.1

" °- abaixo, e regido pelo presente regulamento ("Regulamento") e pelas disposigoes legais e regulamentares que Ihe forem
aplicaveis.

1.1. O prazo de duragao do FUNDO sera de ate 6 (seis) anos, contados da data da primeira integralizacao de cotas do

Fundo Investido (conforme termo definido no item 3,2.1 abaixo) ("Prazo de Duracao"). podendo ser prorrogado

mediante resolucao da assembleia geral de cotistas em caso de prorrogagao do prazo de duragao do Fundo Investido.

O Prazo de Duragao do FUNDO podera ser encerrado antecipadamente em caso de encerramento do Fundo Investido,
devendo a ADMINISTRADORA comunicar os cotistas do FUNDO imediatamente, por meio de fato relevante.

1.2. Para fins de referenda dos cotistas do FUNDO, o Fundo Investido tera urn periodo de investimento de 3 (tres)

podendo este prazo ser estendido por 2 (dois) periodos de 1 (urn) ano cada, a exclusivo criterio do gestor do Fundo
Investido.

1.3. Nao obstante as previsoes acima, o termino deste FUNDO somente podera ocorrer apos a disponibilizagao das
demonstracoes financeiras e respectivo relatorio de auditoria do Fundo Investido, momento a partir do qual o FUNDO
entrara automaticamente em fase de liquidagao ("Fase de Liquidacao"). tendo 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento

dos valores devidos aos cotistas, elaborar a demonstragao contabil final do fundo e o correspondente parecer do auditor
independente.

1.3.1. A ADMINISTRADORA do FUNDO pode prorrogar o prazo da Fase de Liquidagao nas seguintes hipoteses: (a) a

liquidez dos ativos integrantes da carteira do FUNDO seja incompativel com o referido prazo; (b) haja a existencia de
obrigagoes ou direitos de terceiros em relacao ao FUNDO, ainda nao prescritas; (c) existencia de acoes judiciais
pendentes, em que o FUNDO figure no polo ativo ou passivo; e (d) decisoes judiciais que impegam o resgate da cota
pelo respectivo titular; e (e) demais hipoteses legais.

CAPiTULO II: DA ADMINISTRACAO

2. O FUNDO sera administrado pela CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., com
sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr., 700 -11° andar (parte),

13° e 14° andares (parte), inscrita no CNPJ sob o n° 61.809.182/0001-30, devidamente autorizada pela Comissao de
Valores Mobiliarios ("CVM") para o exercicio profissional de administracao de carteiras de valores mobiliarios, atraves
do Ato Declaratorio n° 1.527, expedido em 08 de novembro de 1990, doravante designada ADMINISTRADORA, e seu
exercicio social encerrar-se-a em outubro de cada ano.

2.1. A gestao da carteira do FUNDO sera exercida pela CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH

MANAGEMENT S.A., sociedade devidamente autorizada pela CVM para o exercicio profissional de administragao de
carteiras de valores mobiliarios, atraves do Ato Declaratorio n° 4.430, expedido em 13 de agosto de 1997, com sede

na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr., 700 - 11° andar (parte),
inscrita no CNPJ sob o n° 68.328.632/0001-12, doravante designada GESTORA.

2.1.1. A GESTORA possui todos os poderes necessarios para a execugao de todos os atos que Ihe sao atribuidos nos
termos deste Regulamento e da regulamentagao em vigor, especialmente todos os poderes de gestao da carteira do

FUNDO, assim entendidos os de selecao, avaliagao, aquisigao, alienagao, subscrigao, conversao, permuta e demais
direitos, inclusive politicos, inerentes aos titulos e valores mobiliarios, ativos financeiros e modalidades operacionai
que integrem a carteira do FUNDO.

2.2. OITAU UNIBANCO S.A., com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Praga Alfredo E.S. Aranha.
100 - Torre Itausa, inscrita no CNPJ sob o nc 60.701.190/0001-04, devidamente autorizada pela CVM atraves do Ato
Declaratorio n° 990, expedido em 06 de julho de 1989, prestara os servigos de custodia dos ativos integrantes da
carteira do FUNDO e de liquidagao financeira de suas operagoes, bem como de escrituragao e controladoria de ativos
e passivos do FUNDO, doravante designado CUSTODIANTE.

2.3. O FUNDO podera contratar terceiros prestadores de servigo, na forma da regulamentagao em vigor. A relagao de
tais terceiros prestadores de servigo, inclusive o auditor independente do FUNDO, encontra-se disponivel no website
da ADMINISTRADORA (www.cshg.com.br).

CAPiTULO III: DO OBJETIVO, DO PUBLICO-ALVO E DA POLITICA DE INVESTIMENTO

3. Objetivo:

O FUNDO buscara obter retorno do capital investido atraves de sua valorizagao no longo prazo, por meio da aplicagao
de, no minimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimonio Ifquido no Fundo Investido (conforme termo definido
no item 3.2.1 abaixo).



NDOD

3.1. Publico-Alvo:

3.1.1.0 FUNDO e destinado exclusivamente a aplicagoes de investidores profissionais, assim definidos nos termos da

regulamentacao em vigor da CVM, doravante designados cotistas, que busquem a valorizagao de suas cotas e aceitem

assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus

cotistas estao expostos em razao da politica de investimento do FUNDO e da forma de condominio fechado, cujas

cotas serao resgatadas somente ao final do Prazo de Duracao ou em caso de liquidagao antecipada.

3.1.2. Informagoes complementares sobre o FUNDO, incluindo informagoes referentes a horarios de movimentagoes

para aplicagoes, bem como montantes minimos de aplicagao no FUNDO podem ser encontradas no site da

ADMINISTRADORA na Internet, cujo enderego e www.cshq.com.br.

3.2. Politica de Investimento:

3.2.1. O FUNDO alocara, no minimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas classe B-1 de

emissao do EB TRANSigAO ENERGETICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPATES
MULTIESTRATEGIA, fundo de investimento em participagoes constituido sob a forma de condominio fechado, inscrito

no CNPJ sob o n° 42.272.999/0001-78, administrado pela BRL Trust Investimentos Ltda. e gerido pela eB Capital
Gestao de Recursos Ltda. (respectivamente, "eB Capital" e "Fundo Investido").

3.2.2. O Fundo Investido, nos termos de seu regulamento, tern por objetivo proporcionar a seus cotistas a valorizagao
de suas cotas mediante a aplicagao de, no minimo, 90% (noventa por cento) do seu patrimonio liquido em agoes,
debentures conversiveis, bonus de subscrigao, ou outros titulos e valores mobiliarios conversiveis ou permutaveis em
participagoes, bem como titulos e valores mobiliarios representativos de participagao de emissao de duas sociedades
de capital fechado, atuantes no setor de infraestrutura, em particular nos segmentos de geragao distribufda e de

produgao de biogas e seus subprodutos. Maiores detalhes a respeito do Fundo Investido podem ser verificados no
Anexo I deste Regulamento.

3.2.3. Os restantes 5% (cinco por cento) do patrimonio liquido do FUNDO nao investido no Fundo Investido podera ser
mantido, a criterio da GESTORA, em depositos a vista ou aplicado em:

i. titulos publicos federais de emissao do Tesouro Nacional;

ii. titulos de renda fixa de emissao de instituigoes financeiras considerados de baixo risco e alta liquidez pela
GESTORA, sediadas no Brasil;

iii. operagoes compromissadas, com lastro em titulos publicos ou privados;

iv. cotas de fundos de indice que reflitam as variagoes e a rentabilidade de indices de renda fixa; e

v. cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", observados os requisitos da
regulamentagao em vigor.

3.2.4. O FUNDO, diretamente ou por meio dos fundos investidos, nao podera realizar operagoes em valor superior ao
seu patrimonio liquido.

3.2.5. O FUNDO podera deter, direta ou indiretamente, ate 100% (cem por cento) de seu patrimonio liquido em ativos
financeiras de emissao da ADMINISTRADORA, da GESTORA ou de empresas a elas ligadas sendo vedada a
aquisigao de agoes de emissao da ADMINISTRADORA.

3.2.6. Observados os limites previstos neste Regulamento e na regulamentagao em vigor, o FUNDO podera aplicarate
100% (cem por cento) de seu patrimonio liquido em cotas de fundos de investimento administrados pela
ADMINISTRADORA e/ou geridos pela GESTORA (ou empresas a elas ligadas).

3.2.7. O FUNDO podera aplicar ate 100% (cem por cento) de seu patrimonio liquido em cotas de urn unico fundo de
investimento.

3.2.8. Poderao atuar como contraparte nas operagoes realizadas pelo FUNDO, direta ou indiretamente, a exclusivo
criterio da GESTORA, quaisquer instituigoes que participem dos mercados financeiro e de capitals, incluindo a
ADMINISTRADORA, a GESTORA, os fundos de investimento e as carteiras administradas sob administragao da
ADMINISTRADORA e/ou sob gestao da GESTORA ou de quaisquer empresas a elas ligadas.

3.2.9. Nao obstante a diligencia da ADMINISTRADORA e da GESTORA em colocar em pratica a politica de
investimento delineada neste item, os investimentos do FUNDO, direta ou indiretamente, por sua propria natureza,
estarao sempre sujeitos as flutuagoes de mercado, a variagao cambial e a riscos de liquidez. Eventos extraordinarios
de qualquer natureza, incluindo, mas nao se limitando, aqueles de carater politico, economico ou financeiro que
impliquem condigoes adversas de liquidez ou de negociagao atipica nos mercados de atuagao do FUNDO, poderao
apresentar perdas representativas de seu patrimonio, incluindo perda total.



3.2.10. O FUNDO podera realizar aplicagoes em quaisquer ativos financeiros ou modalidades operacionais de
responsabilidade de pessoas juridicas de direito privado ou de emissores publicos outros que nao a Uniao Federal que,

em seu conjunto, nao excedam o percentual de 50% (cinquenta por cento) de seu Patrimonio Lfquido.

3.2.11. O FUNDO nao podera aplicarseus recursos no exterior.

3.2.12. As aplicacoes realizadas no FUNDO nao contain com a garantia da ADMINISTRADORA, da GESTORA,

de nenhum mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Creditos • FGC.

3.2.13. Este FUNDO utiliza estrategias que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.

CAPiTULO IV: DAS TAXAS DE ADMINISTRAgAO, DE PERFORMANCE, DE CUSTODIA, DE INGRESSO E DE
SAiDA

4. O Fundo nao pagara taxa de administracao.

4.1. A taxa de cust6dia anual maxima a ser paga pelo FUNDO sera de ate 0,035% (trinta e cinco milesimos por cento)
ao ano incidente sobre o patrimonio liquido do FUNDO, respeitado o valor minimo de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)

ao ano, atualizado anualmente pela variacao do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA).

4.2. O FUNDO nao cobrara taxas de performance, ingresso ou saida.

4.3. O FUNDO estara sujeito as taxas de administracao, performance, ingresso ou saida cobradas pelos fundos de
investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento nos quais aplica, direta e indiretamente,
seus recursos.

4.4. A ADMINISTRADORA e a GESTORA transferirao ao FUNDO qualquer beneficio ou vantagem que possam
alcangar de decorrencia de sua condicao, nos termos da legislacao e regulamentacao em vigor.

4.5. Exclusivamente para fins de referenda dos cotistas do FUNDO, as taxas de administragao, gestao e performance

tegulamento.

4.6. Os tributos eventualmente incidentes sobre cada uma das parcelas da remuneracao total, devida a
ADMINISTRADORA ou a outros prestadores de servicos, deverao ser suportados exclusivamente por cada prestador,
incidentes sobre a parcela que Ihe caiba na remuneracao total.

CAPiTULO V: DOS DEMAIS ENCARGOS DO FUNDO

5. Constituem encargos do FUNDO as seguintes despesas, que Ihe podem ser debitadas diretamente:

I - taxas, impostos ou contribuigoes federais, estaduais, municipals ou autarquicas, que recaiam ou venham a recair
sobre os bens, direitos e obrigagoes do FUNDO;

II - despesas com o registro de documentos em cartorio, impressao, expedigao e publicagao de relatorios e informacoes
periodicas previstos na Instrucao CVM n° 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada ("Instrucao CVM 555");

III - despesas com correspondencia de interesse do FUNDO, inclusive comunicacoes aos cotistas;

IV - honorarios e despesas do auditor independente;

V - emolumentos e comissoes pagas por operagoes do FUNDO;

VI - honorarios de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razao de defesa dos interesses
do FUNDO, em juizo ou fora dele, inclusive o valor da condenagao imputada ao FUNDO, se for o caso;

VII - parcela de prejufzos nao coberta por apolices de seguro e nao decorrente diretamente de culpa ou dolo dos
prestadores dos servigos de administragao no exercicio de suas respectivas fungoes;

VIII - despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercicio de direito de voto decorrente de ativos financeiros
do FUNDO;

IX - despesas com liquidagao, registro e custodia de operagoes com titulos e valores mobiliarios, ativos financeiros e
modalidades operacionais;

X - despesas com fechamento de cambio, vinculadas as operagoes do FUNDO ou com certificados ou recibos de
deposito de valores mobiliarios;



XI - no caso de fundo fechado, a contribuigao anual devida as bolsas de valores ou as entidades do mercado de balcao
organizado em que o FUNDO tenha suas cotas admitidas a negociacao;

XII - taxa de administragao e de performance, conforme previsto no Capitulo IV;

XIII - os montantes devidos a fundos investidores na hipotese de acordo de remuneragao com base na taxa de
administragao e/ou performance, se for o caso; e

XIV - honorarios e despesas relacionadas a atividade de formador de mercado, se for o caso.

5.1. Quaisquer despesas nao previstas como encargos do FUNDO correm por conta da ADMINISTRADORA, devendo
ser por ela contratadas.

CAPlTULO VI: DA EMISSAO, AMORTIZACAO E COLOCACAO DE COTAS

6. As cotas do FUNDO correspondem a fracoes ideais de seu patrimonio, sendo nominativas e escriturais. As cotas do
FUNDO serao objeto de distribuigao com registro automatico nos termos do artigo 22 da Instrucao CVM 555 ("Oferta"),
respeitado o prazo maximo de distribuicao de 180 (cento e oitenta) dias a contar do registro da Oferta. Serao emitidas!
no minimo, 20.000 (vinte mil) cotas e, no maximo, 600.000 (seiscentas mil) cotas pelo valor unitario de R$ 1 000 00
(mil reais) ("Preco de Emissao").

6.1. No ato de subscricao das cotas, o subscritor (i) assinara boletim individual de subscrigao, que sera autenticado
pela ADMINISTRADORA, (ii) se comprometera, de forma irrevogavel e irretratavel, a integralizar determinada
quantidade de cotas por ele subscritas ("Capital Subscrito"V nos termos de "Instrumento Particular de Subscricao de

Cotas e Compromisso de Integralizacao', que sera assinado pelo investidor na data de subscricao de suas cotas
("Compromisso de Investimento") e (iii) recebera termo de adesao a este Regulamento e exemplar atualizado deste
Regulamento, quando devera declararque esta ciente (a) das disposigoes contidas no Compromisso de Investimento
e neste Regulamento, especialmente aquelas referentes a politica de investimento do Fundo e (b) dos riscos inerentes
ao investimento no FUNDO, conforme descritos neste Regulamento.

6.1.1. O montante minimo de subscricao por investidor no ambito da Oferta sera de R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais), e devera ser realizada em multiplos de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ("Subscricao Minima
oor Investidor").

6.2. As cotas serao integralizadas em moeda corrente nacional, conforme solicitacao da ADMINISTRADORA aos
cotistas, nos termos deste Regulamento e do Compromisso de Investimento.

6.2.1. Na medida em que o FUNDO necessite de recursos para investimento no Fundo Investido e/ou necessite de
recursos para fazerfrente as suas despesas e encargos, incluindo para o pagamento de tributos devidos pelo FUNDO,
os cotistas serao chamados pela ADMINISTRADORA a aportar recursos no FUNDO, mediante a integralizagao das
cotas que tenham sido subscritas por cada urn dos cotistas nos termos dos Compromissos de Investimento (o valor

que venha a ser efetivamente entregue, pelos cotistas, ao FUNDO, a titulo de integralizagao de suas cotas, e doravante
designado de "Capital Inteqralizadol.

6.2.1.1. A ADMINISTRADORA devera encaminhar notificagao por escrito, a cada urn dos cotistas, solicitando a
integralizagao parcial ou total das cotas originalmente subscritas pelos cotistas nos termos dos Compromissos de
Investimento ("Requerimento de InteqralizacaoT

6.2.1.2. O Requerimento de Integralizagao especificara o montante e o prazo para integralizacao das cotas, que em
nenhuma hipotese sera inferior a 8 (oito) dias uteis, contados da data de envio pela ADMINISTRADORA.

6.2.1.3. O valor relativo as integralizagoes de cotas do FUNDO pelos cotistas, conforme estipular cada Requerimento
de Integralizagao, observara as seguintes condigoes:

integralizar as cotas pelo valor equivalente ao Prego de Emissao; e

') Com relacao as inteqralizacoes de cotas do FUNDO apos a Primeira Intearalizacao: os cotistas deverao
integralizar as cotas pelo valor equivalente ao valor da cota do FUNDO no dia do aporte dos recursos da
integralizagao (D+0) no FUNDO.

6.3. Os cotistas, ao subscreverem cotas, comprometer-se-ao a cumprir com o disposto neste item e com os respectivos
Compromissos de Investimento, responsabilizando-se por quaisquer perdas e danos que venham a causarao FUNDO
na hipotese de nao cumprimento de suas obrigagoes nos termos deste item e dos respectivos Compromissos de
Investimento, estando tambem sujeitos ao disposto abaixo.

6.3.1. A ocorrencia de qualquer descumprimento, total ou parcial, da obrigagao do cotista de aportar recursos no
FUNDO ate a data especificada no Requerimento de Integralizagao, resultara nas consequencias previstas neste
capitulo ao cotista madimplente (o "Cotista Inadimplente") a serem exercidas pela ADMINISTRADORA, observados
ainda todos os termos do Compromisso de Investimento nesse sentido.



6.3.1.1 Conforme previsto no Compromisso de Investimento, se em 02 (dois) dias apos ser notificado pela
ADMINISTRADORA acerca de sua condigao de Cotista Inadimplente, bem como da necessidade de aporte do valor
nao integralizado, o mesmo nao efetuar o aporte requisitado, a ADMINISTRADORA podera, a seu exclusivo criterio,
impor uma ou mais das medidas listadas abaixo ou quaisquer outras permitidas por lei, por este Regulamento, ou pela
regulamentagao aplicavel:

iniciar a cobranca judicial em face do Cotista Inadimplente do montante total inadimplido, corrigido pelo
IPCA, desde a data do inadimplemento ate a data do efetivo pagamento, mais os valores descritos no
item 6.3.1.2 abaixo. O montante coletado em excesso a partir da cobranga supramencionada deve ser
considerado como rendimento ou reembolso destinado ao patrim6nio do FUNDO, e nao sera considerado

como uma contribuigao adicional do Cotista Inadimplente;

ii. alienar ou ceder as cotas, integralizadas ou nao integralizadas, detidas pelo Cotista Inadimplente a
qualquer terceiro interessado, podendo ser cotista ou nao, pelo valor da oferta que encontrar,

independentemente de ser abaixo do valor patrimonial, a fim de obter recursos para pagamento dos
valores devidos ao FUNDO, nos termos dos mandatos outorgados a ADMINISTRADORA nos respectivos
Compromissos de Investimento para esta finalidade; e/ou

iii. determinar que o Cotista Inadimplente nao possa mais receber quaisquer amortizagoes e todos os valores
que Ihe caberiam por ocasiao da liquidagao do FUNDO, inclusive com o uso dos recursos que seriam
distribuidos para sanar a divida do Cotista Inadimplente com o FUNDO.

6.3.1.2. Qualquer debito em atraso do Cotista Inadimplente perante o FUNDO sera especificado para pagamento no
Requerimento de Integralizagao subsequente ao inadimplemento e considerara o percentual acumulado do IPCA, alem
de multa nao compensator equivalente a 20% (vinte por cento) do debito corrigido e juros moratorios equivalentes a
1% (urn por cento) ao mes sobre o atualizado, a partir do vencimento do prazo a que se refere o item 6.3.1 acima.

6.3.1.3. Todas as despesas, incluindo honorarios advocaticios, incorridas pela ADMINISTRADORA ou pelo FUNDO
em com relagao a inadimplencia do Cotista Inadimplente deverao ser suportadas por tal Cotista Inadimplente
integralmente, a menos que de outra forma determinado pela ADMINISTRADORA em sua exclusiva
discricionariedade.

6.4. As cotas do FUNDO podem ser transferidas mediante termo de cessao e transferencia assinado pelo cedente,
pelo cessionario e por duas testemunhas, observadas as regras tributarias em vigor. As cotas do FUNDO somente
poderao ser transferidas se estiverem integralizadas ou, caso nao estejam, se o cessionario assumir, por escrito, todas
as obrigagoes perante o FUNDO no tocante a sua integralizagao, sendo que, em qualquer caso, o cessionario devera
firmar Termo de Adesao, Boletim de Subscrigao e Compromisso de Investimento, bem como demais documentos
necessarios, conforme solicitado pela ADMINISTRADORA. O termo de cessao, devidamente assinado, devera ser
encaminhado pelo cessionario a ADMINISTRADORA. A ADMINISTRADORA, ao receber o termo de cessao,
encaminhara ao escriturador das cotas para que seja procedida a alteracao da titularidade das cotas nos respectivos
registros do FUNDO, tendo a citada alteragao, como data base, a data de recebimento do termo de cessao pela
ADMINISTRADORA.

6.4.1. A ADMINISTRADORA sera responsavel pelo atendimento das formalidades necessarias para a efetivagao da
transferencia de cotas do FUNDO, bem como pela verificagao da qualificagao necessaria do cessionario para que este
figure como cotista do FUNDO.

6.5. Alem do disposto no item 6.1 acima, o cotista, por ocasiao do ingresso no FUNDO devera atestar, mediante termo
proprio, que:

i. teve acesso ao inteiro teor do presente Regulamento;

ii. teve acesso ao inteiro teor do formulario de informagoes complementares ou documento equivalente do
FUNDO; e

iii. tomou ciencia (a) dos fatores de risco envolvidos e da polftica de investimento do FUNDO; (b) de que nao ha
qualquer garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo FUNDO; e (c) de que
a eventual concessao de registro para a venda de cotas do FUNDO nao implica, por parte da CVM, garantia
de veracidade das informagoes prestadas ou de adequagao deste Regulamento a legislagao vigente ou
julgamento sobre a qualidade do FUNDO, da ADMINISTRADORA, da GESTORA e demais prestadores de
servigos do FUNDO.

6.6. Para efeitos do disposto neste Regulamento, entende-se por dia util qualquer dia que nao seja sabado domingo
ou dias declarado como feriado na cidade de Sao Paulo. Caso as datas em que venham a ocorrer eventos nos termos
deste Regulamento nao sejam dias uteis, considerar-se-a como a data do referido evento o dia util imediatamente
segumte.

6.7. A assembleia geral de cotistas que deliberar sobre a emissao e a distribuicao de novas cotas do FUNDO podera
dispor sobre o numero minimo de cotas que devam obrigatoriamente ser subscritas para que a distribuigao seja



conclufda, bem como sobre o procedimento a ser observado em caso de nao haver a subscricao total da quantidade
minima de cotas originalmente prevista.

6.7.1. Durante o periodo de distribuicao, uma vez atingido o numero mi'nimo de cotas referido no item acima, as
importancias recebidas podem ser investidas na forma prevista neste Regulamento.

6.8. Desde que aprovado pela ADMINISTRADORA ou pela assembleia geral de cotistas que deliberar sobre a emissao
e a distribuicao de novas cotas do FUNDO, conforme aplicavel, o investimento no FUNDO podera ser efetivado por
meio de compromissos, mediante os quais os investidores ficarao obrigados a integralizar o valor do capital
comprometido a medida que a ADMINISTRADORA faca chamadas de capital, de acordo com prazos, processos
decisdrios e demais procedimentos estabelecidos nos respectivos compromissos de investimento.

CAPiTULO VII: DO RESGATE E DA AMORTIZACAO DE COTAS

7. Nao havera resgate de cotas do FUNDO a nao ser pelo termino do Prazo de Duracao, por qualquer motivo, quando
havera a liquidagao do FUNDO.

7.1. Quando do encerramento do FUNDO, as cotas serao resgatadas pelo valor apurado na realizagao dos seus ativos

na data de encerramento, dividido pela quantidade total de cotas, ou conforme deliberacao tomada em assembleia

geral de cotistas. devendo o pagamento dos recursos aos cotistas ser efetivado ate o terceiro dia util subsequente a
data de conversao de cotas.

7.2. O FUNDO podera fazer amortizacoes compulsorias, conforme e quando vier a ser comunicado pela
ADMINISTRADORA, mediante instrucoes da GESTORA, nos termos descritos abaixo.

7.2.1. A ADMINISTRADORA podera promover amortizacoes parciais ou total das cotas do FUNDO, a qualquer
momento e sem necessidade de aprovagao pela assembleia geral de cotistas, na medida em que os valores recebidos

pelo FUNDO do Fundo Investido, inclusive a titulo de pagamento de amortizacoes e demais proventos, sejam
suficientes para o pagamento do valor de todas as exigibilidades e provisoes do FUNDO, inclusive com relacao as
taxas mencionadas no Capitulo IV acima, devendo informar a data.

7.2.2. A amortizacao acima prevista devera ser paga ate o 3° (terceiro) dia util posterior a data da cota utilizada pela
ADMINISTRADORA para a realizacao da amortizacao.

7.2.3. Os pagamentos de amortizacao das cotas poderao ser efetuados por credito em conta corrente de investimento,
transferencia eletronica disponivel (TED) ou, ainda, pelo Sistema de Cotas de Fundos da B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcao, sendo que as movimentacoes serao sempre realizadas em nome dos cotistas.

7.2.4. Excepcionalmente, em caso de falta de liquidez na carteira do FUNDO, os pagamentos de amortizacao das cotas
poderao ser efetuados mediante entrega de ativos (i.e., dacao em pagamento), nos termos da regulamentacao vigente.

7.2.5. Quaisquer distribuicoes a titulo de amortizacao de cotas deverao abranger todas as cotas do FUNDO, em
beneficio de todos os cotistas, observado o disposto neste Regulamento.

7.2.6. Para efeitos do disposto neste Capitulo, entende-se por dia util qualquer dia que nao seja sabado, domingo ou

dias declarado como feriado na cidade de Sao Paulo. Caso as datas em que venham a ocorrer eventos nos termos
deste Regulamento nao sejam dias uteis, considerar-se-a como a data do referido evento o dia util imediatamente
seguinte.

CAPiTULO VIII: DA POLITICA DE DIVULGACAO DE INFORMACOES E RESULTADOS

8. A ADMINISTRADORA disponibilizara em seu site www.cshq.com.br:

i. mensalmente, extrato de conta do cotista, em segao protegida por senha, contendo: (a) nome do FUNDO e o
numero de seu registro no CNPJ, (b) nome, enderego e numero de registro da ADMINISTRADORA no CNPJ,

(c) nome do cotista, (d) saldo e valor das cotas no inicio e no final do periodo e a movimentacao ocorrida ao
longodo mes, (e) rentabilidade do FUNDO auferida entre o ultimo dia util do mes anterior e o ultimo dia util
do mes de referenda do extrato, (f) data de emissao do extrato da conta; e (g) o telefone, o correio eletronico
e o endereco para correspondencia do servico mencionado no inciso VII do art. 90 da Instrucao CVM 555;

ii. no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir do encerramento do exercicio a que se referirem, as
demonstracoes contabeis do FUNDO acompanhadas do parecer do auditor independente.

8.1. Conforme faculdade prevista no inciso III do artigo 129 da Instrucao CVM 555, nao sera disponibilizada e/ou
divulgada aos cotistas qualquer demonstracao de desempenho do FUNDO.

8.2. As demais informacoes do FUNDO serao disponibilizadas pela ADMINISTRADORA atraves do Sistema de Envio
de Documentos - CVMWeb, observados os seguintes prazos maximos:



i. informe diario, no prazo de 1 (um) dia util;

ii. mensalmente, ate 10 (dez) dias apos o encerramento do mes a que se referirem:

a) balancete;

b) demonstrative da composigao e diversificagao de carteira do FUNDO;

c) perfil mensal; e

d) lamina de informagoes essenciais, se houver.

iii. anualmente, no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir do encerramento do exercicio a que se referirem,
as demonstragoes contabeis acompanhadas do parecer do auditor independente; e

iv. formulario padronizado com as informagoes basicas do FUNDO, sempre que houver alteragao do

Regulamento, na data do inicio da vigencia das alteragoes deliberadas em assembleia geral de cotistas.

8.3. Caso o FUNDO possua posigoes ou operagoes em curso que possam a vir a ser prejudicadas pela sua divulgagao,

o demonstrative de composigao da carteira do FUNDO podera omitir sua identificagao e quantidade, registrando
somente o valor e o percentual sobre o total da carteira do FUNDO.

8.4. A ADMINISTRADORA nao divulgara a terceiros informagoes sobre a composigao da carteira do FUNDO,
ressalvadas (i) a divulgagao a prestadores de servigo do FUNDO, (ii) a divulgagao aos 6rgaos reguladores,

autorreguladores e entidades de classe, quanto aos seus associados, no atendimento a solicitagoes legais,
regulamentares e estatutarias, e (iii) as informagoes publicas, disponiveis no site da CVM.

8.5. Os resultados do FUNDO em exerefcios anteriores, bem como demais informagoes referentes a exerefcios
anteriores, tais como demonstragoes contabeis, relatorios da ADMINISTRADORA e demais documentos que tenham
sido divulgados por forga de disposigoes regulamentares poderao ser obtidos junto a ADMINISTRADORA.

8.6. Em caso de duvidas ou reclamagoes, favor entrar em contato com o Servigo de Atendimento ao Cotista da
ADMINISTRADORA atraves do telefone 0800 558777. A ADMINISTRADORA disponibiliza, ainda, o servigo de
Ouvidoria para os clientes que nao estiverem satisfeitos com os esclarecimentos ou solugoes apresentadas pelo
Servigo de Atendimento ao Cotista atraves do telefone 0800 7720100, do site www.cshq.com.br/ouvidoria e do
enderego Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr., 700 11° andar - Itaim Bibi, Sao Paulo - SP.

CAPiTULO IX: DISPOSICOES FINAIS

9. Todos os resultados do FUNDO serao incorporados ao patrimonio li'quido do FUNDO.

10. As cotas do FUNDO terao seu valor calculado diariamente.

11. A GESTORA adota para o FUNDO sua Politica de Voto em assembleias, disponivel para consulta no site
www.cshq.com.br. que disciplina os principios gerais, o processo decisorio e quais sao as materias relevantes
obrigatorias para o exercicio do direito de voto. Tal politica orienta as decisoes da GESTORA em assembleias de
detentores de tftulos e valores mobiliarios que confiram aos seus titulares o direito de voto, observado o disposto no
item 11.1 abaixo.

1.1. As deliberagoes dos cotistas, incluindo as contas e demonstragoes contabeis do FUNDO, poderao, a criterio da
ADMINISTRADORA, ser tomadas sem necessidade de reuniao, mediante processo de consulta formalizada em carta,
correio eletronico ou telegrama, dirigido pela ADMINISTRADORA a cada cotista.

11.1.1. As contas e demonstragoes contabeis do FUNDO que nao contiverem opinioes modificadas poderao ser
consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia geral de cotistas convocada para sua aprovagao nao
seja instalada em virtude do nao comparecimento de cotistas.

11.2. As informagoes e documentos relativos ao FUNDO poderao ser comunicados, enviados, divulgados ou
disponibilizados aos cotistas, ou por eles acessados, por meio de canais fisicos ou eletronicos, incluindo a rede mundial
de computadores.

11.2.1. Sem prejuizo do disposto no item acima, o cotista podera solicitar a ADMINISTRADORA que as
correspondencias indicadas no item acima sejam remetidas de forma fisica, hipotese em que os custos de envio serao
sempre arcados pelo FUNDO.

11.2.2. As informagoes referentes ao Fundo Investido, constantes deste Regulamento, foram incluidas para referenda
dos cotistas apenas, com a finalidade exclusiva de divulgar as principals informagoes sobre a cadeia de investimentos
do FUNDO. As informagoes do Fundo Investido encontram-se atualizadas ate a data a que se refere este Regulamento
podendo sofrer alteragoes posteriores em razao de mudangas nos regulamentos e/ou outros documentos do Fundo
Investido.
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11.3. Qualquer manifestagao de ciencia ou concordancia dos cotistas podera, a criterio e conforme procedimento
disponibilizado pela ADMINISTRADORA, serfeita de forma eletronica, incluindo, sem limitagao, ciencia e concordancia
com este Regulamento, adesao aos termos e condigoes do Regulamento e ciencia de riscos, manifestagoes de voto

em assembleias gerais de cotistas e quaisquer outras que venham a ser necessarias, a criterio da ADMINISTRADORA.

12. O FUNDO contara com urn comite de acompanhamento ("Comite de Acompanhamento"). que sera formado por

ate 7 (sete) membros, todos indicados pela ADMINISTRADORA, dentre os quais 1 (urn) membra devera ser,
necessariamente, socio da eB Capital, 1 (urn) membra devera ser, necessariamente, integrante do quadro de

colaboradores da ADMINISTRADORA ou de suas partes relacionadas, enquanto os demais deverao ser,
necessariamente, cotistas do FUNDO ("Membros do Comite").

12.1. Os Membros do Comite exercerao seus mandatos por prazo indeterminado, podendo renunciar ou ser
substituidos a qualquer tempo.

12.2. Cabera ao Comite de Acompanhamento tratar e discutir sobre o acompanhamento e avaliagao de desempenho
do FUNDO, inclusive com relagao ao desempenho das sociedades investidas pelo Fundo Investido.

12.3. Os Membros do Comite reunir-se-ao, ao menos, uma vez a cada 6 (seis) meses, e sempre que necessario.
mediante solicitagao de qualquer de seus membros, da ADMINISTRADORA e/ou da GESTORA, conforme o caso.

12.3.1. As convocagoes das reunioes do Comite de Acompanhamento deverao ser enviadas aos Membros do Comite
por meio de correio eletronico ou carta registrada aos enderegos fornecidos pelos Membros do Comite a GESTORA e
a ADMINISTRADORA, com comprovagao de entrega quando enviadas fisicamente.

12.3.2. Independentemente das formalidades previstas neste item, sera considerada validamente convocada a reuniao
do Comite de Acompanhamento a qual comparecerem a totalidade dos Membros do Comite.

12.3.3. O Comite de Acompanhamento podera se reunir atraves de conferencia telefonica, video conferencia ou outro
meio semelhante, sendo validas as manifestagoes realizadas por tais meios. Nestes casos, qualquer Membra do
Comite podera exercer seu voto por escrito enviando-o por correio eletronico para os demais membros.

12.3.4. Sem prejuizo do disposto no item 12.4 abaixo, as reunioes do Comite de Acompanhamento somente serao
instaladas com a presenga da maioria dos Membros do Comite.

12.4. As discussoes e orientagoes do Comite de Acompanhamento dependerao da manifestagao de, pelo menos, 3
(tres) dos Membros do Comite.

12.5. Das reunioes do Comite de Acompanhamento serao lavradas atas, as quais serao assinadas pelos membros
presentes, quando realizadas presencialmente, ou, quando realizadas por meios eletronicos, serao encaminhadas por

correio eletronico para todos os Membros do Comite, cuja validade sera verificada mediante a recepgao das respectivas
manifestagoes destes junto a GESTORA.

12.6. A atividade do Comite de Acompanhamento tera carater gratuito, sendo que os Membros do Comite de
Acompanhamento nao receberao qualquer remuneragao do FUNDO pelo exercicio de suas fungoes.

12.7. A existencia do Comite de Acompanhamento nao exime a ADMINISTRADORA ou a GESTORA da
responsabilidade sobre as operagoes da carteira do FUNDO. A atividade do Comite de Acompanhamento tera carater
gratuito.

13. O FUNDO devera realizar assembleia geral de cotistas de acordo com os termos e procedimentos previstos na
regulamentagao em vigor, devendo na convocagao ser observado urn prazo minimo de 10 (dez) dias da realizagao da
assembleia geral de cotistas.

13.1. Quaisquer materias que venham a ser objeto de deliberagao pela assembleia geral de cotistas do Fundo Investido
deverao ser previamente objeto de consulta e instrugao de voto por parte dos cotistas do FUNDO, por meio da
realizagao de assembleia geral de cotistas do FUNDO, na qualidade de cotista do Fundo Investido. As deliberagoes de
tal assembleia estarao sujeitas a urn quorum de aprovagao equivalente ao respectivo qu6rum necessario a aprovagao
da materia no Fundo Investido.

14. Fatores de Risco. Tendo em vista a natureza dos investimentos a serem realizados pelo FUNDO, os cotistas
devem estar cientes dos riscos a que estao sujeitos os investimentos e aplicagoes do FUNDO e do Fundo Investido,
conforme aplicaveis, nos termos descritos abaixo, de forma sumaria e nao exaustiva, nao havendo garantias, portanto,
de que os recursos integralizados no FUNDO serao remunerados conforme esperado pelos cotistas.

14.1. Fatores de risco decorrentes de investimento no FUNDO

condomimo fechado, nao admite o resgate de suas cotas a qualquer momento. As amortizagoes parciais e/ou total das
cotas serao realizadas, nos termos deste Regulamento, sempre no melhor interesse do FUNDO, na medida em que o
valor de ganhos e rendimentos do FUNDO, em fungao de seus investimentos em cotas do Fundo Investido e outros



ativos permitidos, sejam suficientes para o pagamento do valor de todas as exigibilidades e provisoes do FUNDO ou
na data de liquidacao do FUNDO. A liquidagao antecipada do FUNDO por qualquer motivo, inclusive, mas nao

limitadamente, em funcao da liquidagao ou encerramento do prazo de duragao de veiculos de investimento em que ele

invista, pode acarretar o recebimento antecipado dos recursos investidos no FUNDO ou na necessidade de realizagao
dos resgates por meio da dacao em pagamento dos ativos do FUNDO, nos termos deste Regulamento. Caso os

cotistas queiram se desfazer dos seus investimentos no FUNDO, sera necessaria a venda das suas cotas no mercado

secundario, observado o publico-alvo do FUNDO, alem dos termos e condicoes dos Compromissos de Investimento
referentes a subscrigao e integralizacao de suas cotas e o disposto neste Regulamento.

predominantemente, de cotas do Fundo Investido, a propriedade das cotas nao confere aos cotistas a propriedade

direta sobre as cotas do Fundo Investido ou sobre os ativos financeiros que compoem a sua carteira. Os direitos dos
cotistas sao exercidos sobre todos os ativos da carteira de modo nao individualizado, proporcionalmente ao numero
de cotas integralizadas.

14-1.3. Risco de Liquidez Reduzida dos Ativos. Caso o FUNDO precise se desfazer de parte ou de todas as cotas
do Fundo Investido antes do planejado, devera ser observado urn procedimento de direito de preferencia especffico

previsto em seu regulamento, o que podera resultar em prazo mais estendido para a alienacao das cotas do Fundo
Investido detidas pelo FUNDO e, consequentemente, geracao de liquidez ao FUNDO. Ainda, ha o risco de redugao ou

inexistencia de demanda pelos ativos integrantes da carteira do FUNDO e/ou dos ativos do Fundo Investido nos
respectivos mercados em que sao negociados, devido a condicoes especificas atribuidas a esses ativos ou aos

proprios mercados em que sao negociados. Em virtude de tais riscos, o FUNDO e o Fundo Investido poderao encontrar
dificuldades para liquidar posicoes ou negociaros referidos ativos pelo prego e no tempo desejados, de acordo com as
respectivas estrategias de gestao adotadas, permanecendo expostos, durante o respectivo periodo de falta de liquidez,
aos riscos associados aos referidos ativos, que podem, inclusive, obrigar o FUNDO e o Fundo Investido a aceitarem
descontos nos seus respectivos pregos, de forma a realizar sua negociacao em mercado.

FUNDO serao provenientes dos rendimentos, dividendos, juros sobre capital proprio, bonificacoes e quaisquer outras
remuneracoes que sejam atribuidas as cotas do Fundo Investido, inclusive amortizagao ou resgate integral das cotas

do Fundo Investido. A capacidade do FUNDO de amortizar as cotas esta condicionada ao efetivo recebimento pelo
FUNDO dos recursos acima citados.

14-1-5- Risco de Concentracao de Carteira. O FUNDO devera investir, no minimo, 95% (noventa e cinco por cento)
de seu patrimonio liquido em cotas do Fundo Investido, o que implicara concentragao dos investimentos do FUNDO

em ativos emitidos por urn unico emissor e de pouca liquidez. Ainda, o Fundo Investido, por sua vez, devera investir,

no minimo, 90% (noventa por cento) de seu patrimonio liquido em tftulos e valores mobiliarios representatives de, ou
conversiveis em, participagao societaria de duas sociedades, em linha com sua polftica de investimento. Quanto maior

a concentragao dos recursos aplicados pelo FUNDO em ativos de urn mesmo emissor, maior e o risco a que o FUNDO

esta exposto, o mesmo sendo valido para o Fundo Investido. Desta forma, o FUNDO estara sujeito aos mesmos riscos

do Fundo Investido, os quais estao expostos de forma nao exaustiva nesta segao, e os resultados do FUNDO
dependerao dos resultados atingidos pelo Fundo Investido.

14-1-6- Risco de Taxas incidindo indiretamente no FUNDO. Conforme descrito no Capitulo IV acima, o FUNDO
estara sujeito ao pagamento das taxas de administragao, gestao e performance, bem como demais custos e taxas
referentes a manutengao do funcionamento do Fundo Investido.

14-1-7- Risco de Ausencia de Garantia de Rentabilidade. O FUNDO e o Fundo Investido nao possuem garantia de
rentabilidade minima aos seus investidores, seja pela ADMINISTRADORA, pela GESTORA, pelo Fundo Garantidor
de Creditos - FGC ou qualquer outra garantia. Caso os rendimentos decorrentes dos ativos investidos pelo FUNDO

nao constituam patrimonio suficiente para a valorizagao das cotas, a rentabilidade dos cotistas sera inferior a qualquer
meta eventualmente indicada pela GESTORA. Assim, nao ha garantias de retorno efetivo do investimento nas cotas.

14-1-8- Risco de Patrimonio Liquido Neaativo. Na medida em que o valor do patrimonio liquido do FUNDO ou do
Fundo Investido, conforme o caso, seja insuficiente para satisfazer dividas e demais obrigagoes, a insolvencia do
FUNDO ou do Fundo Investido podera ser requerida judicialmente (i) por quaisquer credores do FUNDO e/ou do Fundo
Investido, conforme aplicavel, (ii) por deliberagao da assembleia geral de cotistas, ou (iii) pela CVM. Os prestadores de
servigo do FUNDO e do Fundo Investido, em especial os respectivos administradores e o gestores, nao respondem
por obrigagoes legais e contratuais assumidas pelo FUNDO e pelo Fundo Investido, tampouco por eventual patrimonio
negativo decorrente dos investimentos realizados pelo FUNDO ou pelo Fundo Investido. O regime de responsabilidade
limitada dos cotistas, e o regime de insolvencia dos fundos de investimento sao inovagoes legais recentes que ainda
nao foram regulamentadas pela CVM, nem foram sujeitas a revisao judicial. Caso (i) referidas inovagoes legais sejam
alteradas; ou (ii) o FUNDO ou o Fundo Investido sejam colocados em regime de insolvencia, e a responsabilidade
limitada dos cotistas seja questionada em juizo, os cotistas (ou o FUNDO, no ambito do Fundo Investido) poderao ser
chamados a aportar recursos adicionais ao FUNDO (ou ao Fundo Investido) para fazer frente ao patrimonio negativo
em valor superior ao valor das cotas por ele detidas.
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il. O Fundo Investido e.

controle da ADMINISTRADORA e da GESTORA, tais como a ocorrencia, no Brasil ou no exterior de fatos
extraordinanos, situagoes especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza polftica, economics ou'financeira



que modifiquem a ordem atual e influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitals brasileiro,
incluindo variagoes nas taxas de juros, eventos de desvalorizagao da moeda e de mudangas legislativas, que poderao
resultar em (a) perda de liquidez dos ativos que compoem a carteira do Fundo Investido e (b) inadimplencia dos
emissores dos ativos. Tais fatos poderao acarretar prejuizos para os cotistas e atrasos no pagamento de amortizacoes
e resgates. Nao obstante, o Fundo Investido desenvolvera suas atividades em diferentes jurisdigoes, estando sujeito,

portanto, aos efeitos da politica economica praticada pelos respectivos govemos, que podem intervir na economia'
realizando relevantes mudangas em suas politicas. As medidas para controlar a inflacao e implementar as politicas
economica e monetaria pode envolver alteragoes nas taxas de juros, desvalorizagao da moeda, controle de cambio,
aumento das tarifas publicas, entre outras medidas. Essas politicas, bem como outras condicoes macroeconomicas.
podem impactar significativamente a economia e o mercado de capitals nacional. A adogao de medidas que possam
resultar na flutuagao da moeda, indexagao da economia, instabilidade de pregos, elevagao de taxas de juros ou
influenciar a politica fiscal vigente poderao impactar os negocios, as condigoes financeiras, os resultados operacionais
do FUNOO e a consequente distribuigao de rendimentos aos cotistas. Impactos negativos na economia, tais como
recessao, perda do poder aquisitivo da moeda e aumento exagerado das taxas de juros resultantes de politicas internas
ou fatores externos podem influenciar nos resultados do FUNDO.

expectativa de que o Fundo Investido encontre oportunidades de investimento durante determinado periodo, caso o

Fundo Investido nao encontre oportunidades suficientes, o valor total dos Compromissos de Investimento de cada
cotista podera nao ser objeto de Requerimento de Integralizagao.

investidores do Fundo Investido poderao optar pela liquidagao antecipada do FUNDO e/ou do Fundo Investido,
respectivamente. Nessas situagoes, os cotistas terao seu horizonte original de investimento reduzido e poderao nao
conseguir reinvests os recursos recebidos com a mesma remuneragao esperada, nao sendo devida pelo FUNDO, pela

ADMINISTRADORA ou pela GESTORA nenhuma multa ou penalidade, a qualquer titulo, em decorrencia desse fato.

14-1-12- Risco operacional. Ha a possibilidade de ocorrencia de perdas resultantes de falha, deficiencia ou
inadequagao de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos, pelos prestadores de servigos e/ou
partes relacionadas ao FUNDO. Os valores dos ativos financeiros do FUNDO e suas respectivas negociagoes poderao
ser afetados por elementos externos variados (como, alteragao de regulamentagao aplicavel aos fundos de
investimento, direta ou indiretamente, intervengao nos mercados por orgaos reguladores, etc.), inclusive em relagao
aos fluxos de operagoes realizadas pelo FUNDO nos mercados internacionais, de forma direta ou indireta, conforme
os mercados em que as operagoes sao realizadas. Ainda, os meios pelos quais as operagoes realizadas pelo FUNDO
sao registradas e/ou negociadas poderao sujeita-lo a riscos operacionais variados (como, problemas de comunicagao.
nao realizagao ou efetivagao de operagoes nestes mercados em decorrencia de feriados, etc.). Adicionalmente, outras
situagoes de ordem operacional poderao gerar bloqueios, atrasos, ou mesmo impossibilitar o efetivo cumprimento das
operagoes realizadas pelo FUNDO no ambito dos sistemas e servigos dos respectivos mercados de negociagao e/ou
de registro, podendo afetar a transferencia dos recursos e ativos financeiros negociados, independentemente da
diligencia da ADMINISTRADORA e da GESTORA, nas respectivas esferas de competencia, na execugao de suas
atividades, como, por exemplo, a inadimplencia de quaisquer das partes relacionadas as operagoes, direta ou
indiretamente, ou, ainda, de falhas ou atrasos sistemicos.

14-1-13- Riscos provenientes do uso de derivativos. O Fundo Investido pode realizar operagoes nos mercados de
derivativos para fins de protegao de carteira, na forma da regulamentagao aplicavel, sendo que tais operagoes podem
(i) aumentar a volatilidade do Fundo Investido e, consequentemente, do FUNDO, (ii) limitar as possibilidades de
retornos, (iii) nao produzir os efeitos pretendidos, e/ou (iv) determinar perdas ou ganhos aos cotistas do Fundo Investido
e, consequentemente, ao FUNDO e a seus cotistas. Adicionalmente, mesmo que as operagoes de derivativos tenham

objetivo de protegao da carteira contra determinados riscos, nao e possivel garantir a inexistencia de perdas, se
ocorrerem os riscos que se pretendia proteger. Os pregos dos ativos financeiros e dos derivativos podem sofrer
alteragoes substanciais que podem levar a perdas ou ganhos significativos.

regimes tributarios que podem aumentar a carga tributaria incidente sobre o mercado brasileiro de valores mobiliarios.
Essas alteragoes podem incluir modificagoes na aliquota e/ou na base de calculo dos tributos e, ocasionalmente, ;
cnagao de novos tributos, inclusive temporarios, cujos recursos sao destinados a determinadas finalidades
governamentais. Os efeitos dessas medidas de reforma fiscal e quaisquer outras alteragoes decorrentes da
promulgagao de reformas fiscais adicionais nao podem ser quantificados. No entanto, algumas dessas medidas
poderao sujeitar o FUNDO, o Fundo Investido e os demais ativos do FUNDO, bem como os cotistas a novos
recolhimentos nao previstos inicialmente. Nao ha como garantir que as regras tributarias atualmente aplicaveis
permanecerao vigentes, existindo o risco de tais regras serem modificadas no contexto de uma eventual reforma
tributaria, o que podera impactar os resultados do FUNDO e a rentabilidade esperada dos cotistas. Caso seja
necessano o pagamento de tributos, conforme item 6.2.1 acima, e possivel que os investidores do FUNDO tenham de
aportar recursos que superem o valor subscrito nominal.

(coronavirus), conforme decretada pela Organizagao Mundial da Saude - OMS em 11 de margo de 2020 observou-se
a determinagao por govemos estrangeiros e locais de medidas restritivas, especialmente relacionadas ao fluxo de
pessoas, visando diminuira disseminagao do COVID-19. Surtos como este podem resultar em restrigoes de mobilidade
interna e intemacional, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupgoes na cadeia de suprimentos
fecnamento do comerc.o e redugao de consume de uma maneira geral pela populagao, alem da volatilidade no prego



de materias-primas e outros insumos, o que podem ter urn efeito adverso relevante na economia global e/ou na
economia brasileira. Neste momento, nao e possivel determinar qual sera o impacto final de tais medidas restritivas e

do proprio COVID-19 nas economias globais e locais. No entanto, os impactos negativos observados ate o momento

conthbuiram para a volatilidade e urn severe declinio em praticamente todos os mercados financeiros. Qualquer

mudanga material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado desses eventos pode afetar
material e adversamente os negocios, a condigao financeira, os resultados das operagoes do ativos alvo do Fundo

Investido e, por consequencia, podera impactar negativamente a rentabilidade das cotas do Fundo Investido e, logo,

do FUNDO. Assim, o cenario economico atual traz circunstancias de completa imprevisibilidade para a realizagao de
operagoes nos mercados financeira e de capitais, especialmente no que tange a distribuicao de valores mobiliarios.

Alem disso, as mudancas materiais nas condigoes economicas resultantes da pandemia global do COVID-19 podem
impactar a captagao de recursos pelo FUNDO.

da carteira do FUNDO, do Fundo Investido e de outros fundos direta ou indiretamente investidos devera ser realizada
de acordo com os criterios e procedimentos para registro e avaliacao de titulos e valores mobiliarios, e de instrumentos
financeiros derivatives e demais operacoes, estabelecidos na regulamentagao em vigor. Referidos criterios de
avaliacao de ativos, tais como os de marcacao a mercado (mark-to-market) poderao ocasionar variacoes nos valores
dos ativos integrantes da carteira do FUNDO e do Fundo Investido, resultando em aumento ou redugao no valor das
cotas do Fundo Investido e do FUNDO.

sem o compromisso de atingir tal meta, nos termos da regulamentagao em vigor. A manutengao de titulos longos nas

carteiras do FUNDO pode causar volatilidade no valor da cota em alguns momentos, podendo, inclusive, ocasionar
perdas aos cotistas.

seja, os ativos estao sujeitos a capacidade dos seus emissores e/ou contrapartes em honrar os compromissos de

pagamento de juros e principal de suas dividas. Alteragoes nas condigoes financeiras dos emissores dos titulos e/ou
contrapartes de transagoes do FUNDO, do Fundo Investido e e/ou na percepgao que os investidores tern sobre tais
condigoes, bem como alteragoes nas condigoes economicas e politicas que possam comprometer a sua capacidade
de pagamento, podem trazer impactos significativos em termos de pregos e liquidez dos ativos desses emissores.
Mudangas na percepgao da qualidade dos creditos dos emissores, mesmo que nao fundamentadas, poderao trazer
impactos nos pregos dos tftulos, comprometendo tambem sua liquidez. O FUNDO e o Fundo Investido poderao ainda
incorrer em risco de credito na liquidagao das operagoes realizadas por meio de corretoras e distribuidoras de valores
mobiliarios. Na hipotese de urn problema de falta de capacidade e/ou disposigao de pagamento de qualquer dos
emissores de titulos de divida ou das contrapartes nas operagoes integrantes da carteira do FUNDO e do Fundo
Investido, estes poderao sofrer perdas, podendo inclusive incorrer em custos para conseguir recuperar os seus
creditos.

14.1.19. Riscos relacionados a amortizacao/resgate de Cotas. Em caso de dificuldade na alienagao do ativos
integrantes de suas carteiras, o FUNDO e o Fundo Investido estao exposto a determinados riscos inerentes aos ativos
integrantes de suas carteiras e aos mercados em que os mesmos sao negociados, incluindo a eventualidade de a
GESTORA nao conseguir alienar os respectivos ativos quando tiver interesse para fins de realizagao do pagamento
de amortizagao ou resgate de Cotas ou qualquer outra forma de distribuigao de resultados do FUNDO e/ou do Fundo
Investido.

14-1-20. Risco requlatorio. As eventuais alteragoes nas normas ou leis aplicaveis ao FUNDO e seus fundos direta ou
indiretamente investidos, incluindo o Fundo Investido, seus ativos financeiros, incluindo, mas nao se limitando aquelas
referentes a tributos, podem causar urn efeito adverso relevante no prego dos ativos e/ou na performance das posigoes
financeiras adquiridas pelo FUNDO.

14.1.21. Risco de nao realizacao de investimentos. Nao ha garantias de que os investimentos pretendidos pelo
Fundo Investido e pelo FUNDO estejam disponiveis no momento e em quantidade convenientes ou desejaveis a
satisfagao de sua politica de investimentos, o que pode resultar em investimentos menores ou mesmo na nao
realizagao dos mesmos.

14-1-22- Prazo de resolucao de processos iudiciais. O FUNDO, o Fundo Investido e/ou outros fundos direta ou
indiretamente investidos pelo FUNDO poderao ser partes em demandas judiciais, tanto no polo ativo como no polo
passive A resolugao de tais demandas podera nao ser alcangada em tempo razoavel. Ademais, nao ha garantia de
que o FUNDO, o Fundo Investido e/ou outros fundos direta ou indiretamente investidos pelo FUNDO obterao resultados
favoraveis nas demandas judiciais. Tais fatos poderao afetar de forma adversa o valor da carteira do Fundo Investido,
do FUNDO e, consequentemente, os seus resultados e a rentabilidade dos cotistas.

141-23- Pependencia da qestora do Fundo Investido. A gestao da carteira do Fundo Investido e a sua performance
dependerao em larga escala das habilidades e expertise do grupo de profissionais da eB Capital Gestao de Recursos
Ltda., na qualidade de gestora do Fundo Investido. A perda de urn ou mais executivos da gestora do Fundo Investido
podera ter impacto significativo nos negocios e na performance financeira do Fundo Investido e, consequentemente
do FUNDO. A gestora do Fundo Investido tambem pode se tornar dependente dos servigos de consultores externos e
suas equipes. Se esses servigos se tornarem indisponiveis, a gestora do Fundo Investido pode precisar recrutar
profissionais especiahzados, sendo que podera enfrentar dificuldades na contratagao de tais profissionais



14.1.24. Risco de potencial conflito de interesses, O FUNDO e/ou o Fundo Investido poderao figurar como
contraparte de seus prestadores de servigos e/ou dos cotistas, bem como de fundos de investimento ou carteira de

valores mobiliarios administrados e/ou geridos por seus respectivos administradores fiduciarios e/ou gestores. Desta

forma, tais paries poderao eventualmente tomar decisoes relacionadas aos ativos investidos pelo FUNDO e/ou pelo
Fundo Investido que possam afetar negativamente a rentabilidade do Fundo Investido e/ou do FUNDO. Ainda, o Fundo
Investido e/ou as sociedades investidas pelo Fundo Investido poderao vir a contratar transagoes com eventual conflito

de interesses. O fato de certas transagoes em potencial ou efetivo conflito de interesses estarem sujeitas a aprovagao

em assembleia geral de cotistas nao necessariamente mitiga o risco de que tais transagoes impactem negativamente
o Fundo Investido e, consequentemente, o FUNDO. As hipoteses de potencial conflito de interesses serao enderegadas
pelos respectivos administradores fiduciarios e/ou gestores de acordo com suas politicas internas e sempre em
observ3ncia a regulamentagao aplicavel.

das quais o FUNDO, direta ou indiretamente por meio do Fundo Investido, podera passar a ser socios ou acionistas.
nao ha garantias de: (i) bom desempenho; (ii) solvencia; (iii) continuidade de suas atividades; (iv) liquidez para a

alienagao dos valores mobiliarios de emissao de tais sociedades; e (v) valor esperado na alienagao dos valores
mobiliarios de emissao de tais sociedades. Tais riscos, se materializados, podem impactar negativa e significativamente
os resultados do FUNDO. Os pagamentos relacionados aos ativos de emissao de tais sociedades, como dividendos,

juros e outras formas de remuneragao, podem vir a se frustrar em razao da insolvencia, falencia, mau desempenho
operacional da respectiva sociedade e outros fatores.

do Fundo Investido preve que o seu gestor podera ser destituido com ou sem justa causa. A destituigao com ou sem

justa causa devera ser aprovada pelos cotistas reunidos em assembleia geral pelo quorum qualificado previsto no
regulamento do Fundo Investido. Na hipotese de destituigao sem justa causa do gestor, sera devida a multa por
destituigao, a qual sera incorporada a taxa de gestao do Fundo Investido e, portanto, debitada como encargo do Fundo
Investido. Portanto, em caso de insatisfagao com a prestagao de servigos pelo gestor do Fundo Investido que nao
configure uma hipotese de justa causa, o FUNDO e os demais cotistas do Fundo Investido poderao ter dificuldade em
aprovar a destituigao do gestor do Fundo Investido em sede de assembleia geral de cotistas em virtude do quorum
aplicavel, alem de serem instados a pagar a multa por destituigao, o que podera afetar a rentabilidade das cotas.

14-1.27. Risco relacionado a caracterizacao de Justa Causa para destituicao do qestor do Fundo Investido. O
gestor do Fundo Investido podera ser destituido por justa causa em determinadas situagoes apenas mediante decisao
proferida pelo tribunal competente comprovando que suas agoes, ou omissoes, ensejaram a destituigao por justa
causa. Nao e possivel prever o tempo em que o tribunal competente levara para proferir tais decisoes e, portanto, nem

quanto tempo o gestor do Fundo Investido permanecera no exercicio de suas fungoes apos eventual agao, ou omissao,

que possa ser enquadrada como justa causa. Nesse caso, o FUNDO e os demais cotistas do Fundo Investido, para

alem do proprio Fundo Investido, deverao aguardar a decisao do tribunal competente ou, caso entendam pertinente,
poderao deliberar pela destituigao do gestor do Fundo Investido, sem justa causa. Eventual demora na decisao a ser
proferida pelo tribunal competente para fins de destituigao por Justa Causa do gestor do Fundo Investido podera
impactar negativamente o FUNDO.

14.1.28. Desempenho passado. Ao analisar quaisquer informagoes fornecidas em prospecto ou qualquer material de
divulgagao do FUNDO, se houver, que venha a ser disponibilizado acerca de resultados passados de quaisquer
mercados, ou de quaisquer investimentos em que o ADMINISTRADOR e/ou GESTOR, tenham de qualquer forma
participado, os cotistas devem considerar que qualquer resultado obtido no passado nao e indicativo de possiveis
resultados futuros, e nao ha qualquer garantia de que resultados similares serao alcangados pelo FUNDO e pelo Fundo
Investido.

14.1.29. Risco de coinvestimento - participacao minoritaria nas sociedades alvo pelo Fundo Investido. O Fundo
Investido podera coinvestircom terceiros, inclusive o FUNDO e outros fundos e/ou veiculos geridos/administrados pelo
gestor ou pelo administrador do Fundo Investido, os quais poderao ter participagoes maiores que as do Fundo Investido

nas sociedades alvo do Fundo Investido e, portanto, maior ingerencia na governanga de tais Sociedades Alvo. Nesses

casos, o Fundo Investido, na posigao de acionista minohtario, estara sujeito significativamente aos atos de governanga
dos membros da diretoria, conselho de administragao e/ou comites nao indicados pelo Fundo Investido, e cujos
interesses podem, por vezes, estar em conflito com os interesses do Fundo Investido e do FUNDO. O coinvestimento
envolve riscos adicionais que podem nao estar presentes em investimentos em que nao haja coinvestimento, incluindo
a possibilidade de que urn coinvestidor ou coinvestidores venham a tomar decisoes (sozinhos ou em bloco) ou tenham
interesses ou objetivos diferentes dos do Fundo Investido e do FUNDO, resultando em urn impacto negativo sobre tal
investimento. Nao ha garantia de que direitos usualmente oferecidos a acionistas minoritarios estarao disponiveis para
o Fundo Investido com relagao a qualquer investimento, ou que tais direitos irao proporcionar protegao suficiente dos
interesses do Fundo Investido e do FUNDO.

forma prevista em seu Regulamento e observado o disposto na regulamentagao aplicavel, coinvestir nas suas
sociedades alvo com os cotistas do Fundo Investido. Nesses casos, nao ha qualquer obrigagao de o gestor do Fundo
Investido apresentar a oportunidade a todos os cotistas do Fundo Investido e nem de aceitar a participagao de mais de
urn interessado. Nao ha qualquer garantia de participagao em coinvestimento pelos cotistas, incluindo o FUNDO e o
gestor do Fundo Investido tera discricionariedade para escolher aquele que entender mais adequado considerando os
objetivos de investimento do Fundo Investido. Nao ha como garantir que a escolha se mostrara acertada e nem que
nao navera conflitos potenciais ou efetivos no futuro em razao de tais escolhas.



14.1.31. Riscos relacionados as sociedades investidas pelo Fundo Investido e as sociedades Dor elas
investidas. inclumdo risco de performance. Os investimentos do Fundo Investido sao considerados de longo prazo

e o retorno do investimento pode nao ser condizente com o esperado pelo FUNDO. A carteira do Fundo Investido

estara concentrada em valores mobiliarios de emissao das sociedades investidas pelo Fundo Investido, que, por sua

vez, poderao ter seu patrimonio concentrado em participacoes societarias em outras sociedades. Nao ha garantias de

(i) bom desempenho de quaisquer das sociedades investidas pelo Fundo Investido e/ou das sociedades por elas
investidas, (ii) solvencia das sociedades investidas pelo Fundo Investido e/ou das sociedades por elas investidas e
(Hi) continuidade das atividades das sociedades investidas pelo Fundo Investido e/ou das sociedades por elas
investidas. Tais riscos, se materializados, podem impactar negativa e significativamente os resultados da carteira do
Fundo Investido e o valor das suas cotas. Os pagamentos relativos aos valores mobiliarios de emissao das sociedades
investidas pelo Fundo Investido, como dividendos, juros e outras formas de remuneracao podem vir a se frustrar em
razao da insolvencia, falencia, mau desempenho operacional da respectiva sociedade investida pelo Fundo Investido
e/ou das sociedades por ela investidas, ou, ainda, outros fatores. Em tais ocorrencias, o Fundo Investido e os seus
cotistas, incluindo o FUNDO poderao experimentar perdas, nao havendo qualquer garantia ou certeza quanta a
possibilidade de eliminagao de tais riscos. Nao ha garantia quanta ao desempenho do segmento economico de atuagao
de cada sociedade investida pelo Fundo Investido e/ou de sociedades por ela investidas e nem tampouco certeza de
que o desempenho de cada uma das sociedades investidas pelo Fundo Investido e/ou de sociedades por ela investidas
acompanhe pan passu o desempenho medio de seu respectivo segmento. Adicionalmente, nao ha garantia de que o
Fundo Investido e os seus cotistas, incluindo o FUNDO, nao experimental perdas, nem certeza quanta a
possibilidade de eliminagao de tais riscos. Em funcao de diversos fatores relacionados ao funcionamento de orgaos
publicos de que pode vir a depender o Fundo Investido no desempenho de suas operacoes, nao ha garantias de que
o Fundo Investido conseguira exercer todos os seus direitos de socio das sociedades investidas, ou como adquirente
ou alienante de acoes ou outros valores mobiliarios de emissao de tais sociedades investidas, nem de que, caso o
Fundo Investido consiga exercer tais direitos, os efeitos obtidos serao condizentes com os seus direitos originais e/ou
obtidos no tempo esperado. Tais fatores poderao impactar negativamente a rentabilidade da carteira do Fundo
Investido. Os investimentos do Fundo Investido serao feitos em sociedades de capital fechado, as quais nao estao
obrigadas a observar as mesmas regras que as sociedades abertas relativamente a divulgacao de suas informagoes
ao mercado e a seus acionistas, o que pode representar uma dificuldade para o Fundo Investido quanta (i) ao bom
acompanhamento das atividades e resultados das sociedades investidas e (ii) a correta decisao sobre a liquidagao do
investimento, o que pode afetar o valor da carteira do Fundo Investido e das suas cotas.

14-1-32- Risco socioambiental. Os operagoes do Fundo Investido, das sociedades investidas pelo Fundo Investido
e/ou das sociedades por elas investidas podem estar sujeitas a leis e regulamentos ambientais federais, estaduais e
municipals. Essas leis e regulamentos ambientais podem acarretar atrasos, fazer com que o Fundo Investido, as
sociedades investidas pelo Fundo Investido e/ou as sociedades por elas investidas, no ambito de cada
empreendimento, incorram em custos significativos para cumpri-las, assim como proibir ou restringir severamente o
desenvolvimento de determinadas atividades, especialmente em regioes ou areas ambientalmente sensiveis. O
eventual descumprimento de leis e regulamentos ambientais tambem pode acarretar a imposigao de sangoes
admmistrativas, civeis e criminais (tais como multas e indenizagoes). As leis e regulamentos ambientais podem se
tornar mais restritivas, sendo que qualquer aumento de restrigoes pode afetar adversamente os negocios do Fundo
Investido e a sua rentabilidade. Adicionalmente, existe a possibilidade de as leis de protegao ambiental serem alteradas
apos o inicio do desenvolvimento de determinada atividade por uma sociedade investida pelo Fundo Investido ou
sociedades por ela investidas e antes de sua conclusao, o que podera trazer atrasos e/ou modificagoes ao objetivo
micialmente projetado. Alem disso, as atividades empresarias desenvolvidas pelas sociedades investidas podem estar
sujeitas ao risco social, sobretudo de natureza trabalhista e consumerista, considerando a possibilidade de exposigao
dos colaboradores a ambientes perigosos e insalubres, bem como a possibilidade dos produtos e servigos
comercializados causarem danos aos seus consumidores. Os fatores descritos acima poderao afetar adversamente as
atividades do Fundo Investido, das sociedades investidas pelo Fundo Investido e/ou das sociedades por elas investidas
e, consequentemente, a rentabilidade das cotas do Fundo Investido e do FUNDO.

estar insendas dentro de urn contexto de atuagao sindical relevante. Pode haver ocasioes em que a atuagao sindical
dos trabalhadores resulte em paralisagoes, bloqueios de vias, postos de logistica e armazenamento, ativos de
mfraestrutura e outros estabelecimentos essenciais para o bom funcionamento do setor. Logo, e possivel que as
operagoes das sociedades investidas pelo Fundo Investido sejam interrompidas por urn periodo significativo, o que
gerana prejuizos as sociedades investidas pelo Fundo Investido. Assim, em razao dos prejuizos decorrentes de
eventual paralisagao das atividades das sociedades investidas, a cota do Fundo Investido, e, consequentemente as
cotas do FUNDO, poderao sofrer uma desvalorizagao.

mvestidaspelo Fundo Investido podem demandar investimentos constantes em tecnologia da informagao e podem ser
de importance fundamental para atender as exigencias operacionais das sociedades investidas pelo Fundo Investido
Os sistemas estao sujeitos a indisponibilidade provocadas porfalhas graves na infraestrutura tecnologica, comunicagao
de dados, sistemas de armazenamentos. Tal indisponibilidade pode comprometer as operagoes das sociedades
investidas pelo Fundo Investido, ocasionando serios prejuizos financeiros as sociedades investidas o que
consequentemente afetara os resultados do Fundo Investido e, logo, do FUNDO.

„ vv-o^co K™ i uuuu imvwuuu puuem esiar sujeitas a acidentes envolvendo os meios de transporte e os imoveis

utilizados na execugao dos seus servigos. Ha a possibilidade de que os prejuizos decorrentes desses eventos nao



estejam integralmente cobertos por seguros. Assim, os prejuizos nao previstos em apolices de seguro afetarao

negativamente o desempenho das sociedades investidas pelo Fundo Investido, o que consequentemente podera
reduzir os resultados do Fundo Investido e, logo, do FUNDO.

investidas pelo Fundo Investido podem depender de contratos com a administracao publica, como concessoes

parcerias. A atuagao da Administracao Publica nestes contratos pode impactar negativamente os resultados das

sociedades investidas, gerando prejuizos, caso (i) sejam impostas novas obrigagoes; (ii) haja a necessidade de realizar
novos investimentos para o cumprimento de medidas unilaterais impostas pela Administragao Publica; (iii) o escopo do
contrato seja reduzido; (iv) o contrato nao seja prorrogado por tempo suficiente a recuperagao dos valores investidos;

e (v) ocorra limitacao das tarifas ou outras formas de remuneracao das sociedades investidas. Logo, o resultado do

Fundo Investido, e, consequentemente, do FUNDO, poderao sofrer com a atuagao da Administragao Publica em
contratos celebrados com as sociedades investidas pelo Fundo Investido.

141-37. Riscos relacionados a oneracao de ativos das sociedades investidas pelo Fundo Investido em virtude

a contar com fmanciamentos de projetos de infraestrutura, os quais usualmente envolvem a outorga de garantias reais,

tais como as agoes das sociedades investidas, bem como seus direitos e ativos. Dessa forma, caso as sociedades

investidas pelo Fundo Investido nao cumpram suas obrigagoes nos respectivos contratos de financiamento, as

garantias reais porventura outorgadas poderao ser excutidas e vendidas a terceiros, causando prejuizos ao Fundo
Investido e, consequentemente, ao FUNDO e aos cotistas.

e assegurar as agoes que serao tomadas pelos governos federal, estadual

e municipal no futuro com relagao ao desenvolvimento dos setores de atuagao das sociedades investidas pelo Fundo
Investido, e em que medida tais agoes poderao afetar adversamente as sociedades investidas. Qualquer medida
regulatoria significativa adotada pelas referidas autoridades podera impor urn onus relevante sobre as atividades das
sociedades investidas pelo Fundo Investido e causar urn efeito adverso sobre o Fundo Investido. Ademais, reformas
futuras na regulamentagao dos diversos setores de atuagao das sociedades investidas e seus efeitos sao dificeis de
prever. Na medida em que as sociedades investidas pelo Fundo Investido naoforem capazes de repassaraos clientes

os custos decorrentes do cumprimento de novas leis e regulamentos, seus resultados operacionais poderao ser
adversamente afetados.

14-1-39- Risco relacionado a atuacao de socios do Fundo Investido nas suas sociedades investidas. As
sociedades investidas pelo Fundo Investido poderao contar com diversos outros socios, podendo o Fundo Investido
ser socio minoritario. Igualmente, as sociedades objeto de investimento pelas sociedades investidas pelo Fundo
Investido poderao contar com diversos outros socios, podendo as sociedades investidas serem socias minoritarias.
Nessas hipoteses, o Fundo Investido podera ser afetado negativamente em virtude de atos praticados por tais socios,
sejam atos relacionados ou nao as sociedades investidas, tais como, abusos de poder de controle, aprovagoes de
materias que nao sejam do interesse do Fundo Investido, implementagao de politica de administragao que nao seja
bem-sucedida, envolvimento em processos administrativos, inqueritos, procedimentos investigativos, processos
arbitrais e/ou judiciais de qualquer natureza.

14-1-40- Risco qeoloaico. Consiste no surgimento de ocorrencias geologicas nao detectadas em estudos previos, que
encaregam ou inviabilizem as operagoes, as instalagoes de equipamentos e/ou a execugao das obras referentes as
sociedades investidas pelo Fundo Investido, o que pode afetar negativamente as atividades do Fundo Investido.

estabelece principios e alteragoes legislativas visando conferir seguranga juridica a atividade economica exercida por
particulares, desburocratizagao e simplificagao de procedimentos necessarios para exercicio de tais atividades, e
analise de impacto regulatorio previamente a edigao e alteragao de atos normativos, regras a serem observadas nos
casos de desconsideragao da personalidade juridica, dentre outras materias.

Para a industria de fundos de investimento e gestao de recursos, a Lei da Liberdade Economica trouxe importante
inovagao, por meio da criagao de urn novo capitulo no Codigo Civil, com a inclusao dos Artigos 1.368-C ao 1.368-F,
para tratar do regime juridico aplicavel aos fundos de investimento.

Adicionalmente, com a edigao da Lei da Liberdade Economica, os fundos de investimento passaram a ser constituidos
sob a forma de condominio de natureza especial, competindo exclusivamente a CVM sua regulamentagao. Nesse
sentido, reconheceu-se a aplicabilidade de urn regime sui generis aos fundos de investimento, como o FUNDO e o
Fundo Investido, que possuem natureza condominial hfbrida e que, portanto, exigem regulagao especifica. Ate a data
deste Regulamento, a CVM nao havia editado regulamentagao especifica para regular o tema, sendo que nao ha na
data deste Regulamento, como (i) prever o impacto ou a extensao das regras que serao editadas pela CVM sobre o
tema, (ii) garantir que os Cotistas e o FUNDO nao serao obrigados a realizar novos aportes no FUNDO e no Fundo
Investido, respectivamente, na hipotese de o FUNDO ou o Fundo Investido incorrer em perdas que tornem o seu
patnmonio liquido negativo, observado o disposto no Artigo 1.368-D, §1°, do Codigo Civil.

Ainda.em virtude da Lei da Liberdade Economica, o Codigo Civil passou a prever, na hipotese de insuficiencia do
patrimomo dos fundos de investimento com limitagao de responsabilidade para responder por suas dividas a aplicagao
das regras de insolvency civil previstas no Codigo Civil. A insolvencia civil dos fundos de investimento podera ser
requenda judicialmente (i) pelos credores do fundo; (ii) apos deliberagao dos seus cotistas, seguindo previsao



especifica do regulamento; ou (iii) apos manifestagao da CVM com tal orientate Referida alteragao deve ensejar
diversos debates sobre os efeitos da aplicagao do regime de insolvencia civil a entidade que podera conferir

responsabilidade limitada a seus investidores e prestadores de servigos, bem como sobre sua operacionalizagao em
casos concretos. Ainda, tendo em vista a ausencia de precedentes espeefficos, nao ha como assegurar o prazo no

qual os cotistas ou o FUNDO receberiam seus recursos na hipotese de eventual insolvencia do FUNDO ou do Fundo
Investido, conforme aplicavel.

14.1.42. Risco de conflito de interesses relacionado as relacoes comerciais mantidas pela ADMINISTRADORA

Fundo Investido foram desenvolvidos com assessoria financeira de sociedade que integra o conglomerado financeiro

da ADMINISTRADORA, sendo que tal sociedade prestadora da assessoria financeira sera remunerada diretamente
pelas sociedades investidas pelo Fundo Investido envolvidas, em funcao do trabalho realizado e em decorrencia da
relacao comercial estabelecida. Ainda, no curso ordinario de seus respectivos negocios, a eB Capital, diretamente ou
por meio de sociedades de seu grupo economico, ja celebrou e pode vir a celebrar, e as sociedades investidas do

Fundo Investido podem vir a celebrar quaisquer outros negocios juridicos com empresas do conglomerado financeiro
da ADMINISTRADORA, incluindo, sem limitagao, relativos a servicos financeiros (tais como de assessoria, consultoria
e gestao de recursos) e produtos financeiros (como emprestimos e financiamentos). De tais atividades de assessoria

financeira e quaisquer outros relacionamentos comerciais, dadas as suas naturezas, podem surgir eventuais conflitos
de interesse, sendo que a ADMINISTRADORA, a GESTORA, bem como as empresas de seus respectivo grupos
economicos adotam praticas e procedimentos para restringir o fluxo de informacoes e administrar esses conflitos, na
forma da regulamentacao aplicavel.

seus investidores. Nao ha garantia de que os cotistas receberao qualquer distribuigao do FUNDO. Consequentemente,
investimentos no FUNDO somente devem ser realizados por investidores que possam lidar com a possibilidade de
perda da totalidade dos recursos investidos.

14.2. Politics de Administracao dos Riscos

14.2.1. 0 investimento no FUNDO apresenta riscos para o investidor, tais como os elencados nos itens acima. Ainda
que a ADMINISTRADORA e a GESTORA da carteira do FUNDO mantenham controles e sistemas de gerenciamento
de riscos segregados, nao ha garantia de completa eliminacao da possibilidade de perdas para o FUNDO e para o
investidor.

14.2.2. Baseado em urn ou mais modelos matematicos e estatisticos aplicados a carteira do FUNDO (conforme
aplicavel de acordo com os mercados em que o FUNDO atue), e com o objetivo de garantir que o FUNDO esteja
exposto apenas aos riscos inerentes a sua politica de investimento e de acordo com os criterios de risco estabelecidos
no presente Regulamento, os principals modelos utilizados sao:

i. V@R (Value at Risk): modelo que estima, a partir de series temporais e variaveis estatfsticas, a perda
financeira maxima para urn dia relativa ao posicionamento e a exposigao atual da carteira do FUNDO.

ii. Stress Testing: modelo de simulacao da perda financeira num cenario economico-ftnanceiro crftico, atraves
da utilizagao de expressivas variacoes dos precos dos ativos e derivativos que atualmente compoem a carteira
do FUNDO.

iii. Back Test: ferramenta aplicada para a verificacao da consistencia entre o resultado obtido pelo modelo do
V@R e o resultado efetivo do FUNDO.

iv. Controle de Enquadramento de Limites e Aderencia a Politica de Investimentos: realizado diariamente pela
ADMINISTRADORA, mediante a utilizagao de sistema automatizado.

v. Gerenciamento de Risco de Liquidez: a liquidez do FUNDO e mensurada atraves das caracteristicas inerentes
dos ativos, derivativos e margens de garantias presentes na carteira do FUNDO, comparando-se o tamanho
das posicoes detidas pelo FUNDO com a liquidez aparente. A liquidez aparente, por sua vez, e a quantidade
observada de ativos negociados para urn determinado periodo. Tambem sao consideradas nesta analise
todas as obrigagoes do FUNDO, inclusive com relacao aos seus cotistas.

15. Tributacao Aplicavel:

O disposto nesta Segao foi elaborado com base na legislagao brasileira em vigor na data deste Regulamento e tern
por objetivo descrever genericamente o tratamento tributario aplicavel aos cotistas e ao FUNDO Existem algumas
excegoes e tnbutos adicionais que podem ser aplicados, motivo pelo qual os cotistas devem consultar seus assessores
juridicos com relagao a tributagao aplicavel nos investimentos realizados no FUNDO.

15.1. Do FUNDO

Imposto de renda (IR): Os rendimentos, ganhos Ifquidos e de capital auferidos pela carteira do FUNDO sao
isentos de IR.
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ii. IOF sobre operates com Titulos e Valores Mobiliarios (IOF-TVM): Atualmente aplica-se a aliquota de 0%
(zero por cento) de IOF-TVM, para todas as hipoteses aplicaveis ao FUNDO. Ressalta-se que a aliquota do

IOF-TVM pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executive ate o percentual de 1,5% (urn
inteiro e cinco decimos por cento) ao dia.

iii. IOF sobre operacoes de cambio (lOF-Cambio): As operacoes de conversoes de moeda estrangeira para
moeda Brasileira, bem como de moeda Brasileira para moeda estrangeira, porventura geradas em razao de

investimentos realizados pelo FUNDO no exterior, estao sujeitas ao lOF-Cambio. Atualmente, as operacoes
de cambio, para remessas e ingressos de recursos, realizadas pelo FUNDO relativas as suas aplicagoes no
exterior, nos limites e condicoes fixados pela CVM, estao sujeitas a aliquota de 0% (zero por cento), sendo

que na maioria das demais operacoes a aliquota do lOF-Cambio aplicavel e de 0,38% (trinta e oito centesimos

por cento). Ressalta-se que a aliquota do lOF-Cambio pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder
Executivo, ate o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

15.2. Doscotistas:

Os cotistas do FUNDO estarao sujeitos a seguinte tributacao:

i. Imposto de Renda (IR): o IR aplicavel aos cotistas do FUNDO tomara por base 3 (tres) eventos financeiros

que caracterizam o auferimento de rendimentos ou ganhos e a sua consequente tributagao:

(i) resgate/liquidagao de cotas do FUNDO; (ii) cessao ou alienagao de cotas do FUNDO; e (iii) amortizagao
das cotas do FUNDO:

(i) resgate/liquidagao das cotas do FUNDO: na situacao de resgate/liquidagao de cotas do FUNDO, o
rendimento sera constituido pela diferenca positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisicao das
cotas do FUNDO, sendo tributado na fonte de acordo com classificagao da carteira do FUNDO em de
longo ou de curto prazo e em observancia do disposto na legislacao pertinente.

Caso a carteira do FUNDO seja classificada como de longo prazo, os cotistas do FUNDO serao tributados
pelas seguintes aliquotas decrescentes (a) 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco decimos por cento), em

aplicagoes com prazo de ate 180 (cento e oitenta) dias, (b) 20% (vinte por cento), em aplicagoes com
prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias ate 360 (trezentos e sessenta) dias, (c) 17,5% (dezessete inteiros

e cinco decimos por cento), em aplicacoes com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um) ate 720
(setecentos e vinte) dias, e (d) 15% (quinze por cento), em aplicagoes com prazo acima de 720
(setecentos e vinte) dias.

Caso a carteira do FUNDO seja classificada como de curto prazo, os cotistas do FUNDO serao tributados
pelas seguintes aliquotas decrescentes (a) 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco decimos por cento), em
aplicagoes com prazo de ate 180 (cento e oitenta) dias, e (b) 20% (vinte por cento), em aplicagoes com
prazo acima de 180 (cento e oitenta) dias:

(ii) cessao ou alienagao das cotas do FUNDO: os ganhos auferidos na cessao ou alienagao das cotas do
FUNDO devem ser tributados de acordo com as regras de ganho de capital ou ganhos liquidos, conforme
aplicavel, cabendo ao proprio cotista o calculo e recolhimento do imposto, observadas as regras tributarias
em vigor.

(iii) amortizagao das cotas do FUNDO: no caso de amortizagao de cotas do FUNDO, o imposto devera
incidir na fonte sobre o valor que exceder o respectivo custo de aquisigao, em relagao a parcela
amortizada, aplicando-se a aliquota com base no prazo medio dos titulos componentes da carteira do
FUNDO e em fungao do prazo do investimento do respectivo cotista do FUNDO.

Nao ha garantia de que sera aplicavel ao FUNDO o tratamento tributario de longo prazo.

ii. IOF-TVM: e cobrado a aliquota de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate/liquidagao ou
amortizagao das cotas do FUNDO, limitado a um percentual do rendimento da operagao, em fungao do prazo
e conforme a tabela regressiva. A aliquota e igual a 0% (zero por cento) do rendimento nas operagoes com
prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias.

A aliquota do IOF-TVM pode ser majorada a qualquer tempo, por ato do Poder Executivo, ate o percentual de 1,5%
(um inteiro e cinco decimos por cento) ao dia.

16. Este Regulamento sera regido, interpretado e executado de acordo com as Leis da Republica Federativa do Brasil.

17. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, com expressa renuncia a qualquer outro, por
mais pnvilegiado que possa ser, para quaisquer agoes ou processos judiciais relativos ao FUNDO ou a questoes
decorrentes deste Regulamento.

Sao Paulo, 28 de outubro de 2022.



ANEXOI

OBJETIVO E POLiTICA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO INVESTIDO

Este Anexo I contem a descricao, de forma resumida, do objetivo, estrutura e politica de investimentos do Fundo
Investido. As informacoes contidas a seguir sao apresentadas de forma sumarizada e nao substituem uma
leitura cuidadosa do requlamento do Fundo Investido

Objetivo do Fundo Investido

O objetivo do Fundo Investido e proporcionar a seus cotistas a valorizacao de suas cotas mediante a aplicagao de, no
minimo, 90% (noventa por cento) do seu patrimonio liquido em agoes, debentures conversiveis, bonus de subscricao.
ou outros titulos e valores mobiliarios conversiveis ou permutaveis em participagoes, bem como titulos e valores
mobiliarios representativos de participagao de emissao de duas sociedades de capital fechado, atuantes no setor de
infraestrutura, em particular nos segmentos de geragao distribuida e de produgao de biogas e seus subprodutos
("Sociedades Alvo").

Politica de Investimentos

A politica de investimento do Fundo Investido consiste em aplicar seu patrimonio liquido, de forma direta ou indireta,
preponderantemente em titulos e valores mobiliarios conversiveis ou permutaveis em participagoes, bem como titulos
e valores mobiliarios representativos de participagao de emissao das Sociedades Alvo, alem de cotas de outros fundos
de investimento.



ANEXO II

INFORMAQOES ADICIONAIS DO FUNDO INVESTIDO

Exclusivamente para fins de referenda dos cotistas do FUNDO, este Anexo II contem informacoes adicionais sobre o
Fundo Investido, incluindo, mas nao se limitando a informacoes sobre as taxas de administracao, gestao e performance
cobradas pelo Fundo Investido. As informacoes contidas a seguir sao apresentadas de forma sumarizada e nao
substituem uma leitura cuidadosa do regulamento do Fundo Investido

Taxa de administracao

Pela prestacao dos servicos relacionados a manutencao e funcionamento do Fundo Investido, incluindo custodia,
controladoria e escrituracao, mas nao incluindo servicos de consultoria especializada, auditoria independente do Fundo

Investido, tampouco taxas cobradas pela CVM ou entidades autorreguladoras, sera devida pelo Fundo Investido a
remuneracao equivalente aos percentuais indicados abaixo, incidentes sobre o patrimonio liquido do Fundo Investido

Serves

Administragao, custodia

e controladoria

Escrituracao

Patrdro^nUND0UidO
Ate R$ 250.000.000,00

(duzentos e cinquenta

milhoes de reais)

Igual ou acima de

R$ 250.000.000,00

(duzentos e cinquenta

milhoes de reais)

Qualquer valor de

Patrimonio Liquido

Remuneracao
0,10% (dez centesimos

por cento) ao ano

0,08% (oito centesimos

por cento) ao ano

0,02% (dois

centesimos por cento)

ao ano

I - Nao obstante o disposto na tabela acima, o valor minimo mensal da Taxa de Administracao sera de R$ 10.000,00
(dez mil reais). O valor minimo estipulado sera reajustado pelo IPCA (ou por outro indice que vier a substitui-lo) desde
a data em que ocorrer a primeira integralizacao de cotas do Fundo Investido.

II - A Taxa de Administracao sera arcada por todas as cotas do Fundo Investido, independentemente da classe.

Taxa de gestao

A gestora do Fundo Investido fara jus ao recebimento de taxa de gestao devida exclusivamente pelos cotistas classe
B (dentre os quais constara o FUNDO) e cotistas classe C do Fundo Investido, calculada e provisionada considerando-
se dois periodos distintos, na forma descrita nos itens abaixo.

Durante o periodo de investimento, com relacao as cotas classe B, sera aplicavel o percentual de 1,75% (urn inteiro
e setenta e cinco centesimos por cento) ao ano, calculada sobre o valor do capital investido pelos cotistas classe B:
devida a partir da data da primeira integralizacao de cotas classe B, de forma pro rata temporis a data da primeira
integralizacao de cotas classe B, devendo, para tanto, na periodicidade prevista abaixo, ser paga a taxa de gestao
incidente sobre: (i) o valor do respectivo capital investido pelos cotistas classe B, calculada diariamente, por dia util,
relativamente ao mes anterior; e (ii) adicionalmente, nos meses imediatamente subsequentes aqueles em que haja
integralizacoes decorrentes das chamadas de capital, o valor total do capital investido ao longo do mes anterior,
calculado pro rata temporis desde a data da primeira integralizacao de cotas ate a data da integralizacao de cotas
correspondente.

II - Apos o perfodo de investimento, com relacao as cotas classe B, o percentual de 1,75% (urn inteiro e setenta e
cinco centesimos por cento) ao ano, calculado sobre o capital integralizado do Fundo Investido.

Os percentuais indicados acima correspondem ao percentual total a ser desembolsado pelas respectivas classes de
cotistas, os quais compreendem a somatoria da taxa de administracao e da taxa de gestao.

A taxa de administracao e a taxa de gestao serao calculadas a base de 1/252 (urn inteiro, duzentos e cinquenta e dois
avos), devendo ser provisionadas diariamente como despesa do Fundo Investido e pagas mensalmente ate o 5°
(quinto) dia util do mes subsequente ao vencido, com os proprios recursos da carteira do Fundo Investido.

Alem da taxa de administracao e da taxa de gestao estabelecidas no seu regulamento, o Fundo Investido estara sujeito
as taxas de administracao e de gestao dos fundos em que eventualmente venha a investir.

Taxa de performance

O gestor do Fundo Investido fara jus a taxa de performance, que passara a ser devida somente apos os cotistas classe
a ^cot'stas flasse c terem recebido, a titulo de amortizacao de suas cotas, a Rentabilidade Preferencial (conforme
defmida abaixo), devendo ser observadas cumulativamente, as condicoes estabelecidas abaixo. A taxa de performance
sera provisionada diariamente.



"Hurdle" significa o parametro financeiro preferencial do Fundo Investido, equivalente a 100% (cem por cento) da
variacao do IPCA, acrescido de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata temporis.

performance.

"Rentabilidade Preferencial" significa o capital investido pelos cotistas do Fundo Investido corrigido pela variagao do
IPCA acrescida de 6% (seis por cento) ao ano.

I - Apos o pagamento da Rentabilidade Preferencial, 100% (cem por cento) de todo e qualquer resultado que tiver
superado a Rentabilidade Preferencial, apos a deducao de despesas e encargos do Fundo Investido proporcionalmente
atribuidas as cotas classe B e cotas classe C, sera destinado exclusivamente ao Pagamento Prioritario da taxa de
performance. O Pagamento Prioritario sera limitado ao montante suficiente para que a remuneracao recebida pelo
gestor do Fundo Investido seja equivalente a 20% (vinte por cento por cento) da soma (i) do montante distribuido aos
cotistas classe B e aos cotistas classe C equivalente ao excedente do capital investido pelos cotistas classe B e cotistas
classe C corrigido pelo Hurdle, com (ii) o montante pago ao gestor do Fundo Investido ate o momento do calculo a
tftulo de Pagamento Prioritario.

II - Apos atingido o limite do Pagamento Prioritario mencionado acima, 80% (oitenta por cento) do resultado atribuivel
aos cotistas classe B e aos cotistas classe C, deduzidas as despesas e encargos do Fundo Investido proporcionalmente
atribuidos as cotas classe B e as cotas classe C, devera ser destinado a amortizacao de cotas dos cotistas classe B e
cotistas classe C, e 20% (vinte por cento) do resultado atribuivel aos cotistas classe B e aos cotistas classe C devera
ser destinado ao gestor do Fundo Investido, a titulo de taxa de performance.

III - As cotas classe A nao farao frente ao pagamento da taxa de performance.


