Prospecto Definitivo da Distribuição Pública Primária da Primeira Emissão de Cotas do

IFI-E INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ nº 36.293.425/0001-83
no montante de, inicialmente,

R$415.000.000,00
(quatrocentos e quinze milhões de reais)

Registro CVM/SRE/RFI/2020/035, em 20 de julho de 2020
Código ISIN das Cotas: BRIFIECTF005
Código de Negociação das Cotas na B3: IFIE
Tipo ANBIMA: Gestão Passiva
Segmento ANBIMA: Títulos e Valores Mobiliários
O IFI-E INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (“Fundo”), representado por seu administrador INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira com sede na Avenida Barbacena, nº 1.219,
21º andar/parte, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 18.945.670/0001-46, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a exercer
a atividade de administrador de carteira de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 13.432, de 09 de dezembro de 2013 (“Administrador”), está realizando uma distribuição pública primária de, no mínimo, 500.000 (quinhentas mil) e, no
máximo, 4.150.000 (quatro milhões e cento e cinquenta mil) cotas (“Cotas”), sem considerar o Lote Adicional (conforme abaixo definido), integrantes da 1ª (primeira) emissão de Cotas do Fundo (“Oferta” e “Primeira Emissão”,
respectivamente), todas nominativas e escriturais, em série única, com preço unitário de emissão de R$ 100,00 (cem reais) por Cota, perfazendo o montante de, inicialmente, até R$ 415.000.000,00 (quatrocentos e quinze milhões
de reais) (“Montante Inicial da Oferta”).
Será admitida a distribuição parcial das Cotas, nos termos dos artigos 30 e 31, da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), respeitado o montante mínimo da Oferta, correspondente
a 500.000 (quinhentas mil) Cotas, perfazendo o volume mínimo de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). O Montante Inicial da Oferta poderá ser acrescido em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até R$ 83.000.000,00
(oitenta e três milhões de reais), correspondente a até 830.000 (oitocentas e trinta mil) Cotas, nas mesmas condições e no mesmo preço das Cotas inicialmente ofertadas (“Cotas do Lote Adicional”), conforme facultado pelo artigo 14,
§ 2º, da Instrução CVM 400, tudo em conformidade com as disposições estabelecidas no Contrato de Distribuição, no Regulamento, neste Prospecto Definitivo (conforme definidos abaixo) e na legislação vigente. As Cotas do Lote
Adicional serão destinadas a atender um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta e, caso sejam emitidas, também serão colocadas sob regime de melhores esforços de colocação pelas
Instituições Participantes da Oferta (conforme definido abaixo). Salvo exceções descritas na Seção “Termos e Condições da Oferta” (página 41), cada Investidor (conforme definido abaixo) deverá subscrever a quantidade mínima
de 01 (uma) Cota na Oferta, totalizando um montante mínimo de investimento de R$100,00 (cem reais). Não há valor máximo de aplicação por Investidor em Cotas do Fundo, nem mesmo limite de exercício do direito de voto para
os detentores de Cotas do Fundo.
A constituição do Fundo foi aprovada por meio do “Instrumento Particular de Constituição do IMOB V Fundo de Investimento Imobiliário”, celebrado pelo Administrador em 15 de janeiro de 2020. Posteriormente, em 13 de fevereiro
de 2020 foi celebrado o “Instrumento Particular de Alteração do Regulamento do IMOB V Fundo de Investimento Imobiliário”, por meio dos qual foi aprovado, dentre outros, a denominação atual do Fundo, os termos e condições da
Primeira Emissão e da Oferta, bem como a nova versão do regulamento do Fundo, e em 1º de julho de 2020, o Administrador celebrou o “Instrumento Particular da 3ª (Terceira) Alteração do Regulamento do IFI-E Inter Fundo de
Investimento Imobiliário – FII”, por meio do qual foram deliberados e aprovados, dentre outros, a data de encerramento do exercício social do Fundo e as referências às categorias ANBIMA de fundos de investimento que integram
a política de investimento do Fundo (“Regulamento”).
A Oferta será realizada no Brasil, sob a coordenação do Administrador, acima qualificado, na qualidade de instituição intermediária líder responsável pela Oferta, e do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI” e, em conjunto com o
Administrador, os “Coordenadores”) sob o regime de melhores esforços de colocação e estará sujeita a registro na CVM, conforme procedimentos previstos na Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada
(“Instrução CVM 472”), na Instrução CVM 400 e nas demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis e em vigor. O processo de distribuição das Cotas poderá contar, ainda, com a adesão de outras instituições
financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais (conforme definidas neste Prospecto), credenciadas junto à B3 S.A. - Bolsa, Brasil, Balcão (“B3”), convidadas a participar da Oferta (“Participantes Especiais” e, em conjunto com
os Coordenadores, as “Instituições Participantes da Oferta”). Os Participantes Especiais estarão sujeitos às mesmas obrigações e responsabilidades do Coordenador Líder, inclusive no que se refere às disposições da legislação e
regulamentação em vigor.
As Cotas serão (i) distribuídas no mercado primário no Sistema de Distribuição Primária de Ativos (“DDA”); e (ii) negociadas no mercado de bolsa, ambos administrados pela B3.
A gestão da carteira do Fundo será realizada pelo Administrador, acima qualificado.
O objetivo do Fundo é o investimento em empreendimentos imobiliários na forma prevista na Instrução CVM 472, preponderantemente – assim entendido como até 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo – através
da aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliário, nos termos do item 4.2 do Regulamento e independentemente de deliberação em assembleia geral de Cotistas (conforme abaixo definido). PARA MAIS INFORMAÇÕES
ACERCA DO OBJETIVO DO FUNDO VER ITEM “OBJETIVO DO FUNDO” NA PÁGINA 69 DESTE PROSPECTO.
O investimento em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (conforme definido neste Prospecto) representa um investimento de risco e, assim, os Investidores da Oferta que pretendam investir nas Cotas estão sujeitos a diversos riscos, inclusive aqueles relacionados à
volatilidade do mercado de capitais, à liquidez das Cotas e à oscilação de suas cotações em bolsa de valores, e, portanto, poderão perder uma parcela ou a totalidade de seu eventual investimento. Adicionalmente, o investimento em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário
não é adequado a investidores que necessitem de liquidez imediata, tendo em vista que as cotas de Fundos de Investimento Imobiliário encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, a despeito da possibilidade de terem suas cotas negociadas em bolsa de valores. Além disso,
os Fundos de Investimento Imobiliário têm a forma de condomínio fechado, ou seja, não admitem a possibilidade de resgate de suas cotas, sendo que os seus cotistas podem ter dificuldades em realizar a venda de suas cotas no mercado secundário. Adicionalmente, é vedada a
subscrição de Cotas por clubes de investimento, nos termos dos artigos 26 e 27 da Instrução CVM 494 (conforme definida neste Prospecto). O investimento em cotas de um Fundo de Investimento Imobiliário representa um investimento de risco, que sujeita os investidores a
perdas patrimoniais e a riscos, dentre outros, àqueles relacionados com a liquidez de suas cotas, à volatilidade do mercado de capitais e aos ativos imobiliários integrantes da carteira do fundo. Os Investidores da Oferta devem ler cuidadosamente a seção “Fatores de Risco”,
na página 81 deste Prospecto, para avaliação dos riscos aos quais o Fundo está exposto, bem como daqueles relacionados à Primeira Emissão, à Oferta e às Cotas, os quais devem ser considerados para o investimento nas Cotas, bem como o Regulamento, antes da tomada de
decisão de investimento. A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE BUSQUEM RETORNO DE CURTO PRAZO E/OU NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS.
ESTE PROSPECTO DEFINITIVO NÃO DEVE, EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, SER CONSIDERADO COMO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO OU DE SUBSCRIÇÃO DAS COTAS. ANTES DE TOMAR A DECISÃO DE INVESTIMENTO NAS
COTAS QUE VENHAM A SER DISTRIBUÍDAS NO ÂMBITO DA OFERTA, É RECOMENDÁVEL QUE OS POTENCIAIS INVESTIDORES LEIAM O REGULAMENTO DO FUNDO E FAÇAM A SUA PRÓPRIA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO FUNDO, DE SUAS
ATIVIDADES E DOS RISCOS DECORRENTES DO INVESTIMENTO NAS COTAS.
O REGISTRO DA OFERTA FOI OBTIDO JUNTO À CVM EM 20 DE JULHO DE 2020.
O FUNDO SERÁ REGISTRADO NA ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS (“ANBIMA”), EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO “CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES
PRÁTICAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS” VIGENTE A PARTIR DE 23 DE MAIO DE 2019 (“CÓDIGO ANBIMA”).
ESTE PROSPECTO DEFINITIVO FOI ELABORADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS EMANADAS PELA CVM E DE ACORDO COM O CÓDIGO ANBIMA. O SELO ANBIMA INCLUÍDO NESTE PROSPECTO
DEFINITIVO NÃO IMPLICA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO.
ESTE PROSPECTO PRELIMINAR E O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÃO DISPONÍVEIS NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DO ADMINISTRADOR, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA, DAS ENTIDADES
ADMINISTRADORAS DE MERCADO ORGANIZADO DE VALORES MOBILIÁRIOS ONDE AS COTAS DO FUNDO SEJAM ADMITIDAS À NEGOCIAÇÃO E DA CVM.
É ADMISSÍVEL O RECEBIMENTO DE RESERVAS PARA SUBSCRIÇÃO DE COTAS, A PARTIR DA DATA A SER INDICADA NO AVISO AO MERCADO, AS QUAIS SOMENTE SERÃO CONFIRMADAS APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO DE
COTAS.
O INVESTIMENTO NO FUNDO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO DEFINITIVO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O ADMINISTRADOR MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE
COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DESTE PROSPECTO DEFINITIVO, NAS PÁGINAS 81 A 94.
O FUNDO NÃO POSSUI QUALQUER RENTABILIDADE ALVO OU ESPERADA OU PRETENDIDA.
Não há garantia de que o tratamento aplicável aos Cotistas, quando da amortização/resgate de suas Cotas, será o mais benéfico dentre os previstos na legislação tributária vigente. Para maiores informações sobre a tributação aplicável aos Cotistas do Fundo e ao Fundo na
presente data, vide item Tributação Aplicável ao Fundo na página 99 deste Prospecto.
QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTARÁ E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE
RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.
Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo e este Prospecto poderão ser obtidos junto ao Administrador e à CVM.
O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A PRESENTE OFERTA NÃO CONTARÁ COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO DEFINITIVO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE PROSPECTO DEFINITIVO, QUANTO
DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETO DO FUNDO, À SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E À COMPOSIÇÃO DE SUA CARTEIRA, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DESTE PROSPECTO QUE TRATAM
DOS FATORES DE RISCO AOS QUAIS O FUNDO E OS INVESTIDORES ESTÃO SUJEITOS.
TODO INVESTIDOR, AO INGRESSAR NO FUNDO COMO COTISTA, DEVERÁ ATESTAR, POR MEIO DE TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO E CIÊNCIA DE RISCO, QUE TEVE ACESSO AO PROSPECTO E AO REGULAMENTO, QUE TOMOU
CIÊNCIA DOS OBJETIVOS DO FUNDO, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DA COMPOSIÇÃO DA SUA CARTEIRA E DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA PELO FUNDO, DOS RISCOS ASSOCIADOS AO SEU INVESTIMENTO NO FUNDO E DA
POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO E PERDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO E, CONSEQUENTEMENTE, DE PERDA, PARCIAL OU TOTAL, DO CAPITAL INVESTIDO NO FUNDO.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICARÁ, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR, DE
SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, DOS ATIVOS QUE CONSTITUÍREM SEU OBJETO OU, AINDA, DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

A data deste Prospecto Definitivo é 21 de julho de 2020

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para os fins deste Prospecto Definitivo, os termos e expressões iniciados em letra
maiúscula terão os significados atribuídos a eles abaixo.
Outros termos e expressões iniciados em letra maiúscula e contidos neste Prospecto
Definitivo que não tenham sido definidos nesta Seção terão o significado que lhes for
atribuído no Regulamento.
"Administrador"

INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira com sede
na Avenida Barbacena, nº 1.219, 21º andar/parte, na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
inscrita no CNPJ sob o nº 18.945.670/0001-46,
devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade
de administrador de carteira de títulos e valores
mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 13.432, de 09
de dezembro de 2013.

"ANBIMA"

Associação Brasileira das Entidades
Financeiro e de Capitais – ANBIMA.

dos

Mercados

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

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

"Aplicação Mínima Inicial"
ou "Investimento Mínimo
por Investidor"

O valor mínimo a ser subscrito por cada Investidor no
contexto da Oferta, que será de 01 (uma) Cota,
totalizando a importância de R$100,00 (cem reais) por
Investidor, observado que a quantidade de Cotas
atribuídas ao Investidor poderá ser inferior ao mínimo
acima referido nas hipóteses previstas na Seção "Termos
e Condições da Oferta – Distribuição Parcial", na página
42 deste Prospecto Definitivo, e na Seção "Termos e
Condições da Oferta – Critério de Colocação da Oferta
Não Institucional", na página 53 deste Prospecto
Definitivo.

"Assembleia Geral de
Cotistas"

Indistintamente, uma Assembleia Geral Ordinária, uma
Assembleia Geral Extraordinária ou uma Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária.

"Assembleia Geral
Extraordinária"

Qualquer Assembleia Geral de Cotistas que não seja uma
Assembleia Geral Ordinária ou uma Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária.

"Assembleia Geral
Ordinária"

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do Fundo.
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"Ativos de Liquidez"

Significam: cotas dos Fundos Investidos ou títulos de
renda fixa, público ou privados, que atendam às
necessidades de liquidez do Fundo.

"Auditor Independente"

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES S.A., sociedade
por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, no 105,
Torre A, 6o a 12o andares, Vila São Francisco, CEP 04711-904,
inscrita no CNPJ sob o nº 57.755.217/0001-29.

"Aviso ao Mercado"

O aviso ao mercado da Oferta, divulgado em 16 de junho
de 2020 nas páginas da rede mundial de computadores
das
Instituições
Participantes
da
Oferta,
do
Administrador, da CVM e da B3, elaborado nos termos
dos artigos 53 e 54-A da Instrução CVM 400.

"B3"

A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

"BACEN"

O Banco Central do Brasil.

"Banco Inter"

O Banco Inter S.A., instituição financeira, de capital
aberto, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais Avenida do Contorno nº 7.777, 2º e 3º
andares, Lourdes, CEP 30110-051, inscrita no CNPJ sob
o nº 00.416.968/0001-01.

"Boletim de Subscrição"

O documento que formaliza a subscrição de Cotas pelos
Cotistas.

“Bradesco BBI”

O Banco Bradesco BBI S.A., instituição financeira
integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários com estabelecimento na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 1.309, 10° andar, CEP 04543-011,
inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0103-43.

"Carta Convite"

É a carta convite por meio da qual os Participantes
Especiais irão manifestar sua aceitação em participar da
Oferta, concedendo mandato de representação válido e
eficaz para que a B3 possa representá-los na celebração do
Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição.

"CMN"

Conselho Monetário Nacional.

"CNPJ"

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia.

"Código Civil"

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

"Código ANBIMA"

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para
Administração de Recursos de Terceiros, vigente desde
23 de maio de 2019.
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"Contrato de Distribuição"

Significa o "Contrato de Estruturação, Coordenação e
Distribuição Pública, Sob Regime de Melhores Esforços,
das Cotas do IFI-E Inter Fundo de Investimento
Imobiliário - FII", celebrado entre o Fundo e os
Coordenadores em 10 de junho de 2020, com a
finalidade de estabelecer os termos e condições sob os
quais a Oferta será realizada.

“Coordenadores”

O Administrador e o Bradesco BBI, quando referidos
em conjunto.

"Cotas"

As cotas emitidas pelo Fundo, sob a forma nominativa e
escritural, que correspondem a frações ideais de seu
patrimônio.

"Cotas de FII" ou “Ativos”

São as cotas de outros fundos de investimento
imobiliário, nos termos da Instrução CVM 472, nas quais
o Fundo aplicará primordialmente os recursos captados
no âmbito da Oferta.

"Cotas do Lote Adicional"

São as Cotas emitidas no âmbito do Lote Adicional, que
poderão corresponder a até 20% (vinte por cento) do
Montante Inicial da Oferta, ou seja, em até
R$ 83.000.000,00 (oitenta e três milhões de reais),
correspondente a até 830.000 (oitocentas e trinta mil)
Cotas, nas mesmas condições e no mesmo preço das
Cotas inicialmente ofertadas.

"Cotistas"

Os investidores que venham a adquirir Cotas de emissão
do Fundo.

"Critérios de Restituição de Quaisquer valores restituídos aos Investidores nos
Valores"
termos
deste
Prospecto
serão
acrescidos
dos
rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo
e dos rendimentos pagos pelo Fundo, calculados pro rata
temporis, a partir da Data de Liquidação, com dedução,
se for o caso, dos valores relativos aos tributos
incidentes, se a alíquota for superior a zero.
"Custodiante"

O Administrador, conforme acima qualificado.

"CVM"

A Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

"Data de Emissão"

Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das
Cotas será a Data de Liquidação.

"Data de Liquidação"

Data na qual será realizada a liquidação física e financeira
das Cotas no âmbito da Oferta, indicada na Seção
"Termos e Condições da Oferta – Cronograma Indicativo
da Oferta", na página 62 deste Prospecto Definitivo, caso
o Montante Mínimo da Oferta seja atingido.
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"DDA"

Sistema de Distribuição Primária de Ativos, administrado
pela B3.

"Decreto nº 6.306/07"

Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007.

"Dia(s) Útil(eis)"

Qualquer dia, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
de âmbito nacional, no estado ou na cidade de São Paulo,
ou dias em que, por qualquer motivo, não houver
expediente na B3.

"Distribuição Parcial"

Será admitida, nos termos dos artigos 30 e 31 da
Instrução CVM 400, a distribuição parcial das Cotas,
sendo que a Oferta em nada será afetada caso não haja
a subscrição e integralização da totalidade das Cotas
colocadas no âmbito da Oferta, uma vez subscritas Cotas
correspondentes ao Montante Mínimo da Oferta. O
Investidor poderá, no ato de aceitação da Oferta, nos
termos da regulamentação aplicável, condicionar sua
adesão a que haja distribuição: (i) do Montante Inicial da
Oferta; ou (ii) igual ou maior que o Montante Mínimo da
Oferta e menor que o Montante Inicial da Oferta. No caso
do inciso (ii) acima, o Investidor deverá, no momento da
aceitação da Oferta, indicar se, implementando-se a
condição prevista, pretende receber (1) a totalidade das
Cotas por ele subscritas; ou (2) uma quantidade
equivalente à proporção entre o número de Cotas
efetivamente distribuídas e o número de Cotas
originalmente ofertadas, presumindo-se, na falta de
manifestação, o interesse do Investidor em receber a
totalidade das Cotas objeto da ordem de investimento ou
do Pedido de Reserva, conforme o caso.

"Escriturador"

O Administrador, conforme acima qualificado.

"Estudo de Viabilidade"

É o estudo de viabilidade elaborado pelo Administrador,
enquanto gestor do Fundo, para fins do item 3.7.1 do
Anexo III da Instrução CVM 400, conforme constante do
Anexo VI deste Prospecto.

"FII" ou "Fundo de
Investimento Imobiliário"

Fundo de investimento imobiliário, nos termos da Lei
nº 8.668/93 e Instrução CVM 472.

"Fundo"

IFI-E
INTER
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO - FII, fundo de investimento imobiliário,
constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito
no CNPJ sob o nº 36.293.425/0001-83.

"Fundos Investidos"

Os FII cujas cotas fazem parte dos Ativos do Fundo.

"Governo"

Governo da República Federativa do Brasil.

"IFI-E" ou "Índice"

É um índice que mede o retorno total de uma carteira
teórica formada por FII classificados na categoria
ANBIMA “FII de Renda”, presentes no IFIX e composto
pelos 30 (trinta) maiores FII de acordo com o valor de
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mercado das cotas disponíveis à negociação. São
incluídos na carteira teórica do IFI-E os FII que
atenderem cumulativamente aos seguintes critérios:
(i) presente na carteira teórica do IFIX nas datas de
rebalanceamento (quadrimestral nos meses de janeiro,
maio e setembro); (ii) atuar na categoria ANBIMA ”FII de
Renda”; e (iii) estar entre os 30 (trinta) maiores FII de
acordo com o valor de mercado das cotas disponíveis à
negociação nas datas de rebalanceamento. Os FII podem
ser excluídos da carteira teórica do IFI-E caso: (i) forem
excluídos do IFIX em alguma data de rebalanceamento;
(ii) não estar entre os 30 (trinta) maiores FII de acordo
com o valor de mercado das cotas disponíveis à
negociação nas datas de rebalanceamento; (iii) sofrerem
alterações na categoria ANBIMA e a nova categoria ser
diferente da categoria “FII de Renda”; (iv) forem
excluídos do IFIX durante a vigência da carteira teórica
atual do IFIX; ou (v) encerramento do FII resultando em
retirada total das cotas disponíveis à negociação. A
carteira teórica do IFI-E tem vigência de quatro meses,
sendo os períodos de janeiro a abril, maio a agosto e
setembro a dezembro. A carteira teórica é reavaliada no
final de cada quadrimestre realizando os procedimentos
descritos acima. O IFI-E mede o retorno total da carteira
teórica composta pelos FII que atendem a todos os
critérios descritos acima, ponderados pelo respectivo
valor de mercado de suas cotas disponíveis à negociação,
ou seja, são excluídas as novas cotas que estejam
sujeitas à finalização de ofertas públicas. O Banco Inter
é responsável pela gestão, cálculo, divulgação e
manutenção do Índice e, conforme disposto no
Regulamento, nenhuma obrigação ou responsabilidade
por tais atividades poderá ser atribuída ao Fundo e/ou ao
Administrador. Caso o Banco Inter deixe de realizar a
gestão, cálculo, divulgação ou manutenção do Índice, o
Administrador deverá imediatamente divulgar tal fato
aos Cotistas, na forma de regulamentação aplicável, e
convocar uma assembleia geral de Cotistas na qual os
Cotistas deverão deliberar acerca de eventual mudança
na Política de Investimento do Fundo ou pela liquidação
do Fundo. Todas as informações sobre o Índice dispostas
neste Regulamento, na página do Fundo (www.
www.bancointer.com.br/inter-dtvm), bem como nos
materiais de divulgação, foram obtidas por meio do
Banco Inter e da página do Índice, mantida pelo Banco
Inter, não sendo o Fundo e/ou o Administrador
responsáveis por qualquer incorreção das informações do
Índice, incluindo as incorreções no cálculo do Índice. A
descrição das características do Índice acima reflete a
metodologia em vigor do IFI-E na data de constituição
do Fundo. A metodologia do Índice pode ser encontrada
na
página
do
Índice
através
do
endereço
www.bancointer.com.br/inter-dtvm.
Eventuais
mudanças na metodologia do Índice por parte do Banco
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Inter serão objetivo de atualização na página do Fundo,
não sendo necessária atualização do Regulamento.
"IFIX"

O "Índice de Fundos de Investimento Imobiliário",
apurado e divulgado pela B3.

"Instituições Participantes
da Oferta"

Em conjunto, os Coordenadores e os Participantes
Especiais.

"Instrução CVM 400"

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

"Instrução CVM 472"

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

"Instrução CVM 494"

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

"Instrução CVM 505"

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

"Instrução CVM 539"

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

"Instrução CVM 555"

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

"Instrumento de Alteração
ao Regulamento"

Ato particular do Administrador realizado 13 de fevereiro
de 2020, por meio do qual foram deliberadas e
aprovadas, dentre outros, a denominação atual do Fundo
e os termos e condições da Primeira Emissão e da Oferta.

"Instrumento da 2ª
Ato particular do Administrador realizado em 10 de junho
Alteração ao Regulamento" de 2020, por meio do qual foram deliberadas e
aprovadas, dentre outros, a alteração do capital máximo
autorizado do Fundo e de determinados termos e
condições da Primeira Emissão e da Oferta.
"Instrumento da 3ª
Ato particular do Administrador realizado em 1º de julho
Alteração ao Regulamento" de 2020, por meio do qual foram deliberados e
aprovados, dentre outros, a data de encerramento do
exercício social do Fundo e as referências às categorias
ANBIMA de fundos de investimento que integram a
política de investimento do Fundo.
“Instrumentos de Alteração Quando referidos em conjunto, o Instrumento de
ao Regulamento”
Alteração ao Regulamento, o Instrumento da 2ª
Alteração ao Regulamento e o Instrumento da 3ª
Alteração ao Regulamento.
"Investidores"

São os Investidores Institucionais e os Investidores Não
Institucionais, quando mencionados conjuntamente, no
âmbito da Oferta.
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"Investidores
Institucionais"

Investidores qualificados, conforme definidos no artigo
9º-B da Instrução CVM 539, que sejam fundos de
investimentos, entidades administradoras de recursos de
terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a
funcionar pelo BACEN, condomínios destinados à
aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários
registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras, entidades
abertas e fechadas de previdência complementar e de
capitalização, em qualquer caso, com sede no Brasil,
assim como, investidores pessoas físicas ou jurídicas que
formalizem Pedido de Reserva em valor igual ou superior
a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que equivale à
quantidade mínima de 10.000 (dez mil) Cotas, em
qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede no
Brasil, e que aceitem os riscos inerentes a tal
investimento. É vedada a subscrição de Cotas por clubes
de investimento, nos termos dos artigos 26 e 27 da
Instrução CVM 494.

"Investidores Não
Institucionais"

Investidores pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou
domiciliados ou com sede no Brasil, que não sejam
Investidores Institucionais e formalizem Pedido de
Reserva durante o Período de Reserva, junto a uma única
Instituição Participante da Oferta, em valor inferior a
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), que equivale à
quantidade de 10.000 (dez mil) Cotas.

"IOF/Câmbio"

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

"IOF/Títulos"

Imposto sobre Operações relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários.

"IR"

Imposto de Renda.

"Lei nº 6.404/76"

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

"Lei nº 8.668/93"

Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993.

"Lei nº 9.779/99"

Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999.

"Limite de Concentração"

Conforme o Artigo 4º do Regulamento, até 100% (cem
por cento) do patrimônio líquido do Fundo deverá estar
investido em Cotas de FII.

"Lote Adicional"

São as Cotas adicionais que representam até 20%
(vinte por cento) da totalidade das Cotas da Oferta, ou
seja, até R$83.000.000,00 (oitenta e três milhões de
reais), correspondente a 830.000 (oitocentas e trinta
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mil) Cotas, quantidade esta que poderá ser acrescida ao
montante inicialmente ofertado, nos mesmos termos e
condições das Cotas inicialmente ofertadas, a critério do
Fundo, por meio do Administrador, conforme faculdade
prevista no artigo 14, § 2º, da Instrução CVM 400. Tais
Cotas são destinadas a atender um eventual excesso de
demanda que venha a ser constatado no decorrer da
Oferta.
"Montante Inicial da
Oferta"

Montante inicial de até R$415.000.000,00 (quatrocentos e
quinze de reais, correspondente a, inicialmente, 4.150.000
(quatro milhões e cento e cinquenta mil) Cotas, sem
considerar as Cotas do Lote Adicional.

"Montante Mínimo da
Oferta"

O volume mínimo da Oferta será de R$50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais), correspondente a 500.000
(quinhentas mil) Cotas.

"Oferta"

Oferta pública de distribuição de Cotas da Primeira
Emissão do Fundo.

"Oferta Institucional"

A Oferta destinada
Institucionais.

"Oferta Não Institucional"

A Oferta destinada exclusivamente a Investidores Não
Institucionais.

"Participantes Especiais"

São as instituições financeiras integrantes do sistema
de distribuição de valores mobiliários, autorizadas a
operar no mercado de capitais brasileiro e credenciadas
junto à B3, convidadas a participar da Oferta por meio
de Carta Convite, para auxiliarem na distribuição das
Cotas da Primeira Emissão, as quais deverão outorgar
mandato à B3 para que esta, em nome dos
Participantes Especiais, possa celebrar um Termo de
Adesão ao Contrato de Distribuição.

"Patrimônio Líquido"

Significa a soma do disponível, mais o valor da
carteira, mais os valores a receber, menos as
exigibilidades do Fundo.

"Pedido de Reserva"

Significa cada formulário específico firmado por
Investidores Não Institucionais, inclusive por aqueles
que sejam considerados Pessoas Vinculadas, durante o
Período de Reserva, celebrado em caráter irrevogável e
irretratável, exceto nas circunstâncias ali previstas,
referente à intenção de subscrição das Cotas no âmbito
da Oferta Não Institucional, observada a Aplicação
Mínima Inicial por Investidor.

"Período de Distribuição"

Sem prejuízo do Período de Reserva, a Oferta terá início
na data de divulgação do Anúncio de Início, em
conformidade com o previsto nos artigos 52 e 54-A da
Instrução CVM 400. A distribuição das Cotas da Oferta
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exclusivamente

a

Investidores

será encerrada na data de divulgação do Anúncio de
Encerramento, a qual deverá ocorrer (i) em até 6 (seis)
meses após a divulgação do Anúncio de Início, ou (ii) até
a data de divulgação do Anúncio de Encerramento, o que
ocorrer primeiro.
"Período de Reserva"

Para fins do recebimento dos Pedidos de Reserva, o
período compreendido entre os dias 15 de julho de 2020
(inclusive) e 26 de agosto de 2020 (inclusive), conforme
indicado na Seção "Termos e Condições da Oferta –
Cronograma Indicativo da Oferta", na página 62 deste
Prospecto Definitivo.

“Pessoas Ligadas”

Para fins da Oferta, serão pessoas ligadas: (i) a
sociedade
controladora
ou
sob
controle
do
Administrador, do consultor especializado, de seus
administradores e acionistas; (ii) a sociedade cujos
administradores, no todo ou em parte, sejam os mesmos
do Administrador ou consultor especializado, com
exceção dos cargos exercidos em órgãos colegiados
previstos no estatuto ou regimento interno do
Administrador ou consultor, desde que seus titulares não
exerçam funções executivas, ouvida previamente a CVM;
e (iii) parentes até segundo grau das pessoas naturais
referidas nos incisos acima.

"Pessoas Vinculadas"

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

O plano de distribuição da Oferta descrito na Seção
"Termos e Condições da Oferta – Plano de Distribuição", na
página 49 deste Prospecto Definitivo.

"Preço de Subscrição"

O preço de cada Cota do Fundo objeto da Primeira
Emissão, equivalente a R$100,00 (cem reais).

"Primeira Emissão"

A 1ª (primeira) emissão de Cotas do Fundo.

"Procedimento de
Alocação"

É o procedimento de coleta de intenções de investimento,
a ser conduzido pelos Coordenadores, nos termos do artigo
44 da Instrução CVM 400, para a verificação, junto aos
Investidores da Oferta, inclusive Pessoas Vinculadas, da
demanda pelas Cotas, considerando os Pedidos de Reserva
dos Investidores Não Institucionais e o recebimento de
ordens de investimento dos Investidores Institucionais,
observada a Aplicação Mínima Inicial, para verificar se o
Montante Mínimo da Oferta foi atingido e, em caso de
excesso de demanda, se haverá emissão, e em que
quantidade, das Cotas do Lote Adicional, sendo certo que o
percentual permitido de participação de Pessoas Vinculadas
na Oferta será de até 100% (cem por cento).

"Procurações de Conflito de Significam as procurações que poderão ser outorgadas
Interesse"
de forma facultativa pelos Cotistas, em forma física ou
eletrônica, conforme minuta a ser disponibilizada pelo
Administrador, para que seus respectivos outorgados o
representem e votem em seu nome na Assembleia Geral
de Cotistas que deliberar pela aquisição de Cotas de FII
que
sejam
geridos
e/ou
administrados
pelo
Administrador, durante o prazo de duração do Fundo,
com recursos captados no âmbito da oferta pública de
Cotas da Primeira Emissão do Fundo, até o limite de
100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo,
sem a necessidade de aprovação específica para cada
aquisição a ser realizada, tendo em vista que, nos termos
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da Instrução CVM 472, tal aquisição configura potencial
conflito de interesse. Da referida procuração constará
orientação de voto permitindo que o Cotista concorde
ou não com o investimento, pelo Fundo, dos recursos
oriundos da presente Oferta, em Cotas de FII geridos
e/ou administrados pelo Administrador. A Procuração de
Conflito de Interesses não poderá ser outorgada para
o Administrador do Fundo ou parte a ele vinculada. A
outorga da Procuração de Conflito de Interesses
constitui uma faculdade do Cotista, de modo que
não é irrevogável ou irretratável e assegura a
possibilidade de orientação de voto contrário à
proposta de aquisição de Cotas de FII que sejam
geridos/ou administrados pelo Administrador.
Adicionalmente, pode ser necessária a ratificação da
referida deliberação, em caso de novas emissões do
Fundo que aumentem significativamente o número de
Cotistas e/ou o Patrimônio do Fundo, tendo em vista que
os poderes outorgados pelos Investidores que se tornem
Cotistas do Fundo estão restritos à utilização dos
recursos provenientes da presente Oferta.
As
Procurações de Conflito de Interesse deverão ser
outorgadas sob condição suspensiva, qual seja a
realização de Assembleia Geral de Cotistas que deliberar
pela aquisição de Cotas de FII que sejam geridos e/ou
administrados pelo Administrador.
Cada Procuração de Conflito de Interesses ficará válida
até o encerramento da assembleia de conflito de
interesse, ficando vedado o seu substabelecimento,
observado que a mesma poderá ser revogada
pelo Cotista unilateralmente, a qualquer tempo,
até a data da referida assembleia, de acordo com os
mesmos procedimentos adotados para sua outorga, ou
seja, de forma física ou eletrônica. Dessa forma, o
Cotista poderá revogar a procuração mediante: (i)
comunicação entregue ao Administrador do Fundo, de
forma física, em sua sede (Avenida Barbacena, nº
1.219, 21º andar/parte, bairro Santo Agostinho, CEP
30.190-131, Belo Horizonte - MG), ou de forma
eletrônica (via e-mail) para o seguinte endereço
eletrônico: admfundos@interdtvm.com.br; (ii) envio
de correio eletrônico (e-mail) de revogação ao
endereço por meio do qual foi convidado a outorgar a
procuração, com cópia para o Administrador, no
endereço eletrônico admfundos@interdtvm.com.br;
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ou, ainda, (iii) comparecimento pelo Cotista na referida
assembleia para exercício do seu voto.
"Prospecto Definitivo"

Este Prospecto Definitivo da Distribuição Pública Primária
da Primeira Emissão de Cotas do IFI-E INTER FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII.

"Prospecto Preliminar"

O Prospecto Preliminar da Distribuição Pública Primária da
Primeira Emissão de Cotas do IFI-E INTER FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII.

"Prospecto"

Indistintamente, este
Prospecto Definitivo.

"Público Alvo da Oferta"

Os Investidores Institucionais e os Investidores Não
Institucionais que se enquadrem no público alvo do Fundo,
conforme previsto no Regulamento.

"Regulamento"

O instrumento que disciplina o funcionamento e demais
condições do Fundo, cuja versão em vigor foi aprovada
pelo Administrador por meio do “Instrumento Particular
da 3ª (Terceira) Alteração do Regulamento do IFI-E Inter
Fundo de Investimentos Imobiliário”, celebrado em 1º de
julho de 2020.

"Resolução 2.921"

Resolução do CMN nº 2.921, de 17 de janeiro de 2002.

"Taxa de Administração"

Tem o significado atribuído na página 76 deste Prospecto
Definitivo.

"Termo de Adesão ao
Contrato de Distribuição"

Significa o termo de adesão ao Contrato de Distribuição
celebrado pelos Participantes Especiais, representados
pela B3, para formalizar a adesão dos Participantes
Especiais ao processo de distribuição das Cotas no
âmbito da Oferta.
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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SUMÁRIO DA OFERTA
O sumário abaixo não contém todas as informações sobre a Oferta e as Cotas. Recomendase ao Investidor, antes de tomar sua decisão de investimento, a leitura cuidadosa deste
Prospecto Definitivo, inclusive seus Anexos, e do Regulamento, com especial atenção à
Seção "Fatores de Risco" nas páginas 79 a 94 deste Prospecto Definitivo. Recomenda - se
aos investidores interessados que contatem seus consultores jurídicos e financeiros antes
de investir nas Cotas.
Fundo

IFI-E
INTER
FUNDO
IMOBILIÁRIO - FII

DE

INVESTIMENTO

Administrador

Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda.

Gestor

Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda.

Coordenador Líder

Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda.

Bradesco BBI

Banco Bradesco BBI S.A.

Coordenadores

Em conjunto, o Coordenador Líder e o Bradesco BBI.

Autorização

Os termos e condições da Primeira Emissão e da Oferta
foram aprovados por meio dos Instrumentos de
Alteração ao Regulamento.

Número da Emissão

1ª (primeira) emissão de Cotas do Fundo.

Montante Inicial da
Oferta

Inicialmente, R$ 415.000.000,00 (quatrocentos e
quinze milhões de reais), sem considerar as Cotas do
Lote
Adicional,
considerando
a
subscrição
e
integralização da totalidade das Cotas pelo preço
unitário de R$ 100,00 (cem reais) por Cota, podendo o
Montante Inicial da Oferta ser (i) aumentado em virtude
do Lote Adicional ou (ii) diminuído em virtude da
Distribuição Parcial, desde que observado o Montante
Mínimo da Oferta.

Quantidade total de Cotas 4.150.000 (quatro milhões e cento e cinquenta mil)
da Oferta
Cotas, podendo ser (i) aumentado em virtude das Cotas
do Lote Adicional, ou (ii) diminuído em virtude da
Distribuição Parcial, desde que observado o Montante
Mínimo da Oferta. Para maiores informações sobre a
Distribuição Parcial, veja a Seção "Termos e Condições
da Oferta - Distribuição Parcial", na página 42 deste
Prospecto Definitivo.
Montante Mínimo da
Oferta

R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais),
correspondente a 500.000 (quinhentas mil) Cotas.
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Ambiente da Oferta

A Oferta será realizada por meio do Sistema de
Distribuição de Ativos - DDA, administrado e
operacionalizado pela B3.

Destinação dos recursos

Observada a política de investimentos do Fundo,
prevista no artigo 4º do Regulamento, os recursos
líquidos da presente Oferta, inclusive os recursos
provenientes da eventual emissão de Cotas Adicionais
serão
destinados
à
aplicação
pelo
Fundo
primordialmente em Cotas de FII, a serem selecionados
pelo Administrador, no exercício da gestão da carteira
do Fundo, na medida em que surgirem oportunidades
de investimento, observado o previsto na Seção
"Termos e Condições da Oferta – Destinação dos
Recursos", na página 46 deste Prospecto
Definitivo.

Procurações de Conflito
de Interesses

Significam as procurações que poderão ser outorgadas
de forma facultativa pelos Cotistas, em forma física ou
eletrônica, conforme minuta a ser disponibilizada pelo
Administrador, para que seus respectivos outorgados o
representem e votem em seu nome na Assembleia
Geral de Cotistas que deliberar pela aquisição de Cotas
de FII que sejam geridos e/ou administrados pelo
Administrador, durante o prazo de duração do Fundo,
com recursos captados no âmbito da oferta pública de
Cotas da Primeira Emissão do Fundo, até o limite de
100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo,
sem a necessidade de aprovação específica para cada
aquisição a ser realizada, tendo em vista que, nos
termos da Instrução CVM 472, tal aquisição configura
potencial conflito de interesse. Da referida procuração
constará orientação de voto permitindo que o Cotista
concorde ou não com o investimento, pelo Fundo, dos
recursos oriundos da presente Oferta, em Cotas de FII
geridos e/ou administrados pelo Administrador. A
Procuração de Conflito de Interesses não poderá ser
outorgada para o Administrador do Fundo ou parte a
ele vinculada. A outorga da Procuração de Conflito
de Interesses constitui uma faculdade do Cotista,
de modo que não é irrevogável ou irretratável e
assegura a possibilidade de orientação de voto
contrário à proposta de aquisição de Cotas de FII
que sejam geridos e/ou administrados e/ou pelo
Administrador. Adicionalmente, pode ser necessária a
ratificação da referida deliberação, em caso de novas
emissões do Fundo que aumentem significativamente o
número de Cotistas e/ou o Patrimônio do Fundo, tendo
em vista que os poderes outorgados pelos Investidores
que se tornem Cotistas do Fundo estão restritos à
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utilização dos recursos provenientes da presente Oferta.
As Procurações de Conflito de Interesse deverão ser
outorgadas sob condição suspensiva, qual seja a
realização de Assembleia Geral de Cotistas que
deliberar pela aquisição de Cotas de FII que sejam
geridos e/ou administrados pelo Administrador.
A Procuração de Conflito de Interesse poderá ser
revogada
pelo
Cotista,
unilateralmente,
a
qualquer tempo até a data da realização da
Assembleia Geral de Cotistas que deliberar pela
aquisição de Cotas de FII geridos e/ou
administrados pelo Administrador, durante o
prazo de duração do Fundo, com recursos
captados no âmbito da oferta pública de Cotas da
Primeira Emissão do Fundo, até o limite de 100%
(cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo,
sem a necessidade de aprovação específica para
cada aquisição a ser realizada, de acordo com os
mesmos procedimentos adotados para sua
outorga, ou seja, de forma física ou eletrônica.
Dessa forma, o Cotista poderá revogar a sua
procuração mediante: (i) comunicação entregue
ao Administrador do Fundo, de forma física, em
sua sede (Avenida Barbacena, nº 1.219, 21º
andar/parte, bairro Lourdes, CEP 30.110-051,
Belo Horizonte - MG), ou de forma eletrônica
(via
e-mail)
para
o
seguinte
endereço
eletrônico: admfundos@interdtvm.com.br; (ii)
envio de correio eletrônico (e-mail) de
revogação ao endereço por meio do qual foi
convidado a outorgar a procuração, com cópia
para o Administrador, no endereço eletrônico
admfundos@interdtvm.com.br; ou, ainda, (iii)
comparecimento pelo Cotista na referida
assembleia para exercício do seu voto.
Para maiores informações, vide Seção "Termos e
Condições da Oferta – Destinação dos Recursos",
na página 46 deste Prospecto Definitivo.
Características,
vantagens e restrições
das Cotas

As Cotas do Fundo, conforme disposto na cláusula 8, do
Regulamento (i) são emitidas em classe única (não
existindo diferenças acerca de qualquer vantagem ou
restrição entre as Cotas) e conferem aos seus titulares
idênticos direitos políticos, sendo que cada Cota confere
ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias
Gerais de Cotistas, (ii) correspondem a frações ideais
do Patrimônio Líquido, (iii) não são resgatáveis,
(iv) terão a forma escritural e nominativa, (v) conferirão
aos seus titulares, desde que totalmente subscritas e
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integralizadas, direito de participar, integralmente, em
quaisquer rendimentos do Fundo, se houver, (vi) não
conferem aos seus titulares propriedade sobre os ativos
integrantes da carteira do Fundo ou sobre fração ideal
desses ativos, e (vii) serão registradas em contas de
depósito individualizadas, mantidas pelo Escriturador
em nome dos respectivos titulares, a fim de comprovar
a propriedade das Cotas e a qualidade de Cotista do
Fundo, sem emissão de certificados.
Sem prejuízo do disposto no subitem "(i)" acima, não
podem votar nas assembleias gerais de Cotistas do
Fundo (a) o Administrador; (b) os sócios, diretores e
funcionários do Administrador; (c) empresas ligadas ao
Administrador, seus sócios, diretores e funcionários; (d)
os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios,
diretores e funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de
deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de
sua propriedade que concorram para a formação do
patrimônio do Fundo; e (f) o Cotista cujo interesse seja
conflitante com o do Fundo.
Não se aplica o disposto no parágrafo acima quando:
(i) os únicos Cotistas do Fundo forem as pessoas
mencionadas nos itens (a) a (f); ou (ii) houver
aquiescência expressa da maioria dos demais Cotistas,
manifestada na própria Assembleia Geral de Cotistas,
ou em instrumento de procuração que se refira
especificamente à Assembleia Geral de Cotistas em que
se dará a permissão de voto; ou (iii) todos os
subscritores de Cotas forem condôminos de bem e/ou
bens com que concorreram para a integralização de
Cotas do Fundo, podendo aprovar o respectivo laudo de
avaliação, sem prejuízo da responsabilização dos
respectivos Cotistas nos termos da legislação específica.
De acordo com o disposto no artigo 2º da Lei
nº 8.668/93 e no artigo 9º da Instrução CVM 472, o
Cotista não poderá requerer o resgate de suas Cotas.
Preço de Subscrição

R$ 100,00 (cem reais) por Cota.

Número de séries

Série única.

Data de Emissão

Será a data de emissão das Cotas, que corresponderá à
Data de Liquidação.

Publicidade

O Aviso ao Mercado será divulgado em 16 de junho de
2020 e o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento
e quaisquer comunicados ao mercado relativos a
eventos relacionados à Oferta, após a sua divulgação,
serão disponibilizados nas páginas na rede mundial de
computadores do Administrador, da B3, da CVM e dos
Participantes Especiais, nos seguintes websites:(i)
Administrador: https://www.bancointer.com.br/inter-
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dtvm/ (neste website clicar em “IFI-E Inter Fundo de
Investimento
Imobiliário”);
(ii)
Bradesco
BBI:
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas
/Default.aspx (neste website clicar em “Fundos” e
depois selecionar a opção correspondente ao “IFI-E”);
(iii) CVM: http://www.cvm.gov.br (neste website
acessar "Central de Sistemas", clicar em "Ofertas
Públicas", clicar em "Ofertas de Distribuição", em
seguida em "Ofertas em Análise", clicar em "Entrar",
acessar em "R$" em "Quotas de Fundo Imobiliário",
clicar em "IFI-E INTER FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO - FII", e, então, localizar o “Aviso ao
Mercado”,
"Anúncio
de
Início",
"Anúncio
de
Encerramento" ou a opção desejada); (iv) Fundos.net:
http://www.cvm.gov.br
(neste
website
acessar
“Informações Sobre Regulados”, clicar em “Fundos de
Investimento”, clicar em “Consulta a Informações de
Fundos”, em seguida em “Fundos de Investimento
Registrados”, buscar por “IFI-E INTER FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII”, clicar em
“Fundos.NET”, e, então, localizar o “Aviso ao Mercado”,
"Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento" ou a
opção desejada); (v) B3: www.b3.com.br (neste website
e clicar em ”Home”, depois clicar em “Produtos e
Serviços”, depois clicar “Solução para Emissores”,
depois clicar em “Ofertas Públicas de Renda Variável”,
depois clicar em “Oferta em Andamento”, depois clicar
em “Fundos”, e depois selecionar “IFI-E Inter Fundo de
Investimento Imobiliário – FII – 1ª Emissão” e, então,
localizar o “Aviso ao Mercado”, "Anúncio de Início",
"Anúncio de Encerramento" ou a opção desejada); e (vi)
Participantes Especiais: Informações adicionais sobre os
Participantes Especiais podem ser obtidas nas
dependências dos Participantes Especiais e/ou na
página da rede mundial de computadores da B3
(www.b3.com.br).
Regime de distribuição
das Cotas

As Cotas objeto da Oferta serão distribuídas pelos
Coordenadores bem como pelos Participantes Especiais,
sob a liderança do Coordenador Líder, sob o regime de
melhores esforços de colocação.

Distribuição Parcial

Será admitida, nos termos dos artigos 30 e 31 da
Instrução CVM 400, a Distribuição Parcial das Cotas,
observado o Montante Mínimo da Oferta.
As Cotas que não forem efetivamente subscritas e
integralizadas durante o Período de Distribuição
deverão ser canceladas.
Em razão da possibilidade de Distribuição Parcial das
Cotas e nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução
CVM 400, os Investidores poderão, no ato da aceitação
à Oferta, condicionar sua adesão à Oferta a que haja
distribuição (i) do Montante Inicial da Oferta; ou (ii)
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igual ou maior que o Montante Mínimo da Oferta e
menor que o Montante Inicial da Oferta. No caso do
inciso (ii) acima, o Investidor deverá, no momento da
aceitação da Oferta, indicar se, implementando-se a
condição prevista, pretende receber (1) a totalidade das
Cotas por ele subscritas; ou (2) uma quantidade
equivalente à proporção entre o número de Cotas
efetivamente distribuídas e o número de Cotas
originalmente ofertadas, presumindo-se, na falta de
manifestação, o interesse do Investidor em receber a
totalidade das Cotas objeto da ordem de investimento
ou do Pedido de Reserva, conforme o caso.
Caso o Investidor indique o item (2) acima, o valor
mínimo a ser subscrito por Investidor no contexto da
Oferta poderá ser inferior à Aplicação Mínima Inicial.
Caso não seja atingido o Montante Mínimo da Oferta, a
Oferta será cancelada. Caso já tenha ocorrido a
integralização de Cotas e a Oferta seja cancelada, os
valores depositados serão devolvidos aos Investidores,
de acordo com os Critérios de Restituição de Valores, no
prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da
comunicação do cancelamento da Oferta. Na hipótese
de restituição de quaisquer valores aos Investidores,
estes deverão fornecer recibo de quitação relativo aos
valores restituídos.
OS INVESTIDORES DEVERÃO LER A SEÇÃO
"FATORES DE RISCO" DESTE PROSPECTO, EM
ESPECIAL O FATOR DE RISCO "RISCO DA NÃO
COLOCAÇÃO DO MONTANTE MÍNIMO DA OFERTA"
NA PÁGINA 90 DESTE PROSPECTO.
Forma de Subscrição e
Integralização

As Cotas serão subscritas durante todo o Período de
Distribuição utilizando-se os procedimentos do DDA. Os
Investidores Institucionais e os Investidores Não
Institucionais integralizarão as Cotas, à vista, pelo Preço
de Subscrição, em moeda corrente nacional, em
recursos imediatamente disponíveis, na Data de
Liquidação, junto às Instituições Participantes da
Oferta, de acordo com as normas de liquidação e
procedimentos aplicáveis da B3, observada a Seção
"Termos e Condições da Oferta" na página 41 e
seguintes deste Prospecto Definitivo.
Os Investidores, ao aceitarem participar da
Oferta, por meio da assinatura do Boletim de
Subscrição, terão a faculdade de outorgar
Procuração de Conflito de Interesses para fins de
deliberação, em Assembleia Geral de Cotistas, da
aquisição, pelo Fundo, de Cotas de FII geridos
e/ou administrados pelo Administrador, durante
o prazo de duração do Fundo, com recursos
captados no âmbito da oferta pública de Cotas da
Primeira Emissão do Fundo, até o limite de 100%
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(cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo,
sem a necessidade de aprovação específica para
cada aquisição a ser realizada, conforme exigido
pelo artigo 34 da Instrução CVM 472.
Cada Procuração de Conflito de Interesses ficará
válida até o encerramento da assembleia de
conflito de interesse, ficando vedado o seu
substabelecimento, observado que a mesma
poderá ser revogada pelo Cotista unilateralmente,
a qualquer tempo, até a data da referida
assembleia,
de
acordo
com
os
mesmos
procedimentos adotados para sua outorga, ou
seja, de forma física ou eletrônica. Dessa forma, o
Cotista poderá revogar a procuração mediante: (i)
comunicação entregue ao Administrador do
Fundo, de forma física, em sua sede (Avenida
Barbacena, nº 1.219, 21º andar/parte, bairro
Santo
Agostinho,
CEP
30.190-131,
Belo
Horizonte - MG), ou de forma eletrônica (via email) para o seguinte endereço eletrônico:
admfundos@interdtvm.com.br; (ii) envio de
correio eletrônico (e-mail) de revogação ao
endereço por meio do qual foi convidado a
outorgar a procuração, com cópia para o
Administrador,
no
endereço
eletrônico
admfundos@interdtvm.com.br; ou, ainda, (iii)
comparecimento pelo Cotista na referida
assembleia para exercício do seu voto.
Para maiores informações, vide Seção "Termos e
Condições da Oferta – Procurações de Conflito de
Interesses", na página 43 deste Prospecto Definitivo e
Seção "Termos e Condições da Oferta – Destinação dos
Recursos", na página 46 deste Prospecto Definitivo.
Lote Adicional

O Fundo poderá, por meio do Administrador, optar por
emitir um Lote Adicional de Cotas, aumentando em
até 20% (vinte por cento) a quantidade das Cotas
originalmente ofertadas, sem a necessidade de novo
pedido de registro da Oferta à CVM ou modificação
dos termos da Primeira Emissão e da Oferta, nos
termos e conforme os limites estabelecidos no artigo
14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400. As Cotas do
Lote Adicional, caso emitidas, serão destinadas a
atender um eventual excesso de demanda que venha
a ser constatado no decorrer da Oferta.
Aplicar-se-ão às Cotas oriundas do exercício do Lote
Adicional, caso venham a ser emitidas, as mesmas
condições e preço das Cotas inicialmente ofertadas,
sendo que a oferta das Cotas do Lote Adicional
também será conduzida sob o regime de melhores
esforços de colocação, sob a liderança do Coordenador
Líder, e a participação do Bradesco BBI e dos

21

Participantes Especiais. Assim, a quantidade de Cotas
objeto da Oferta poderá ser até 20% (vinte por cento)
superior à quantidade de Cotas inicialmente
ofertadas, mediante exercício parcial ou total do Lote
Adicional.
Procedimento de
Alocação

Haverá Procedimento de Alocação no âmbito da
Oferta, a ser conduzido pelos Coordenadores, nos
termos do artigo 44 da Instrução CVM 400, para a
verificação, junto aos Investidores da Oferta,
inclusive Pessoas Vinculadas, da demanda pelas
Cotas, considerando os Pedidos de Reserva dos
Investidores Não Institucionais e o recebimento de
ordens
de
investimento
dos
Investidores
Institucionais, observada a Aplicação Mínima Inicial,
para verificar se o Montante Mínimo da Oferta foi
atingido e, em caso de excesso de demanda, se
haverá emissão, e em qual quantidade, das Cotas do
Lote Adicional, sendo certo que o percentual permitido
de participação de Pessoas Vinculadas na Oferta será de
até 100% (cem por cento).
Os Investidores que sejam Pessoas Vinculadas
poderão participar do Procedimento de Alocação, sem
qualquer limitação em relação ao valor total da
Oferta, observado, no entanto, que caso seja
verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um
terço) da quantidade de Cotas inicialmente ofertada
no âmbito da Oferta, os Pedidos de Reserva e as
ordens de investimento das Pessoas Vinculadas serão
automaticamente cancelados, nos termos do artigo
55 da Instrução CVM 400.

Período de Distribuição

O prazo de distribuição pública das Cotas é de até 6
(seis) meses a contar da data de divulgação do
Anúncio de Início, ou até a data de divulgação do
Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro.

Plano de Distribuição

Observadas as disposições da regulamentação
aplicável, os Coordenadores realizarão a Oferta sob o
regime de melhores esforços de colocação, de acordo
com a Instrução CVM 400, com a Instrução CVM 472
e demais normas pertinentes, conforme o plano da
distribuição adotado em cumprimento ao disposto no
artigo 33, §3º, da Instrução CVM 400, o qual leva em
consideração as relações com clientes e outras
considerações de natureza comercial ou estratégica
dos Coordenadores, devendo assegurar (i) que o
tratamento conferido aos Investidores da Oferta seja
justo e equitativo; (ii) a adequação do investimento
ao perfil de risco dos Investidores da Oferta; e (iii)
que os representantes das Instituições Participantes
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da Oferta recebam previamente exemplares dos
Prospectos para leitura obrigatória e que suas dúvidas
possam ser esclarecidas por pessoas designadas
pelos Coordenadores. Para maiores informações
sobre o Plano de Distribuição, veja a Seção "3.
Termos e Condições da Oferta – Plano de
Distribuição", na página 49 deste Prospecto
Definitivo.
Reservas

Durante o Período de Reserva, o Investidor Não
Institucional indicará no Pedido de Reserva, entre
outras informações, a quantidade de Cotas que
pretende subscrever.

Pedido de Reserva

Significa cada formulário específico, celebrado em
caráter irrevogável e irretratável, exceto nas
circunstâncias ali previstas, referente à intenção de
subscrição das Cotas no âmbito da Oferta, firmado
por Investidores Não Institucionais, inclusive por
aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas,
durante o Período de Reserva, observada a Aplicação
Mínima Inicial por Investidor.

Período de Reserva

Para fins do recebimento dos Pedidos de Reserva, o
período compreendido entre os dias 15 de julho de
2020 (inclusive) e 26 de agosto de 2020 (inclusive),
conforme indicado na Seção "Termos e Condições da
Oferta – Cronograma Indicativo da Oferta", na página
59 deste Prospecto Definitivo.

Investidores Não
Institucionais

Investidores pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou
domiciliados ou com sede no Brasil, que não sejam
Investidores Institucionais e formalizem Pedido de
Reserva durante o Período de Reserva, junto a uma
única Instituição Participante da Oferta, em valor
inferior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), que
equivale à quantidade de 10.000 (dez mil) Cotas.

Oferta Não Institucional

Durante o Período de Reserva, os Investidores Não
Institucionais, inclusive aqueles considerados Pessoas
Vinculadas, interessados em subscrever as Cotas objeto
da Oferta deverão preencher um ou mais Pedido(s) de
Reserva, indicando, dentre outras informações a
quantidade de Cotas que pretende subscrever
(observada a Aplicação Mínima Inicial), e apresentalo(s) a uma única Instituição Participante da Oferta. Os
Investidores Não Institucionais deverão indicar,
obrigatoriamente, no(s) seu(s) respectivo(s) Pedido(s)
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de Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa
Vinculada, sob pena de seu(s) Pedido(s) de Reserva
ser(em) cancelado(s) pela respectiva Instituição
Participante da Oferta.
No mínimo, 2.075.000 (dois milhões e setenta e cinco
mil) Cotas (sem considerar as Cotas do Lote Adicional),
ou seja, 50% (cinquenta por cento) do Montante Inicial
da Oferta, será destinado, prioritariamente, à Oferta
Não Institucional, sendo certo que o Coordenador Líder
poderá aumentar a quantidade de Cotas inicialmente
destinada à Oferta Não Institucional até o Montante
Inicial da Oferta, considerando as Cotas do Lote
Adicional que vierem a ser emitidas.
Para outras informações sobre a Oferta Não
Institucional, consulte a Seção "Termos e Condições da
Oferta - Oferta Não Institucional" na página 51 e
seguintes deste Prospecto Definitivo.
Pessoas Vinculadas

Significam os Investidores da Oferta que sejam, nos
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo
1º, inciso VI, da Instrução CVM 505: (i) controladores
ou administradores do Fundo, do Administrador ou
outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como seus
respectivos

cônjuges

ou

companheiros,

seus

ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º
(segundo) grau; (ii) administradores ou controladores
das Instituições Participantes da Oferta, bem como seus
respectivos

cônjuges

ou

companheiros,

seus

ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º
(segundo) grau, inclusive pessoas naturais que sejam,
direta ou indiretamente, controladoras ou participem do
controle societário das Instituições Participantes da
Oferta;

(iii)

empregados,

operadores

e

demais

prepostos das Instituições Participantes da Oferta, que
desempenhem atividades de intermediação ou de
suporte operacional no âmbito da Oferta; (iv) agentes
autônomos

que

Participantes

da

prestem
Oferta,

serviços
desde

às

que

Instituições
diretamente

envolvidos na Oferta; (v) demais profissionais que
mantenham, com as Instituições Participantes da
Oferta, contrato de prestação de serviços diretamente
relacionados à atividade de intermediação ou de suporte
operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades
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controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições
Participantes

da

Oferta

ou

por

pessoas

a

elas

vinculadas, desde que diretamente envolvidos na
Oferta; (vii) cônjuge ou companheiro e filhos menores
das pessoas mencionadas nos itens "ii" a "v" acima; e
(viii) clubes e fundos de investimento cuja maioria das
cotas pertença a Pessoas Vinculadas, salvo se geridos
discricionariamente

por

terceiros

que

não

sejam

Pessoas Vinculadas.
Critério de Colocação da
Oferta Não Institucional

Caso o total de Cotas objeto dos Pedidos de Reserva
apresentados pelos Investidores Não Institucionais,
inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas
Vinculadas, seja inferior a 50% (cinquenta por cento)
das Cotas (sem considerar as Cotas do Lote Adicional),
todos os Pedidos de Reserva não cancelados serão
integralmente atendidos, e as Cotas remanescentes
serão destinadas aos Investidores Institucionais, nos
termos da Oferta Institucional. Entretanto, caso a
totalidade dos Pedidos de Reserva realizados pelos
Investidores Não Institucionais seja superior à
quantidade de Cotas objeto da Oferta Não Institucional
(adicionadas às Cotas Adicionais, conforme o caso),
será realizado rateio conforme pormenorizado a seguir:
(i) cada um dos Pedidos de Reserva firmados pelos
Investidores Não Institucionais serão atendidos até o
montante máximo de R$100.000,00 (cem mil reais),
sendo certo que referido montante poderá ser reduzido a
exclusivo critério do Coordenador Líder em virtude da
quantidade de Cotas que vierem a ser objeto dos Pedidos
de Reserva; e (ii) uma vez atendido o critério descrito no
subitem “i”, acima, será efetuado o rateio proporcional
apenas dos montantes que excedam o valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), objeto de Pedidos de
Reserva firmados por Investidores Não Institucionais que
tenham realizado as respectivas reservas de Cotas em
valores superiores a R$100.000,00 (cem mil reais),
sempre observado o valor individual de cada Pedido de
Reserva e à quantidade total de Cotas destinadas à Oferta
Não Institucional. A quantidade de Cotas a serem
subscritas por cada Investidor Não Institucional deverá
representar sempre um número inteiro, não sendo
permitida a subscrição de Cotas representadas por
números fracionários. Eventuais arredondamentos
serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se
o número inteiro (arredondamento para baixo). Caso
seja aplicado o rateio indicado acima, o Pedido de
Reserva poderá ser atendido em montante inferior ao
indicado por cada Investidor Não Institucional, sendo
que não há nenhuma garantia de que os Investidores
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Não Institucionais venham a adquirir a quantidade de
Cotas desejada. O Coordenador Líder poderá manter a
quantidade de Cotas inicialmente destinada à Oferta
Não Institucional ou aumentar tal quantidade a um
patamar compatível com os objetivos da Oferta, de
forma a atender, total ou parcialmente, os referidos
Pedidos de Reserva.
A divisão igualitária e sucessiva das Cotas objeto da
Oferta Não Institucional será realizada em diversas
etapas de alocação sucessivas, sendo que a cada etapa
de alocação será alocado a cada Investidor Não
Institucional que ainda não tiver seu Pedido de Reserva
integralmente atendido o menor número de Cotas entre
(i) a quantidade de Cotas objeto do Pedido de Reserva
de tal investidor, excluídas as Cotas já alocadas no
âmbito da Oferta; e (ii) o montante resultante da
divisão do total do número de Cotas objeto da Oferta
(excluídas as Cotas já alocadas no âmbito da Oferta) e
o número de Investidores Não Institucionais que ainda
não tiverem seus respectivos Pedidos de Reserva
integralmente atendidos (observado que eventuais
arredondamentos serão realizados pela exclusão da
fração, mantendo-se o número inteiro de Cotas
(arredondamento para baixo). Eventuais sobras de
Cotas não alocadas de acordo com o procedimento
acima serão destinadas à Oferta Institucional.
No caso de um potencial Investidor Não Institucional
efetuar mais de um Pedido de Reserva, os Pedidos de
Reserva serão considerados em conjunto, por
Investidor Não Institucional, para fins da alocação na
forma prevista acima. Os Pedidos de Reserva que forem
cancelados por qualquer motivo serão desconsiderados
na alocação descrita acima.
Para maiores informações sobre o Critério de
Colocação da Oferta Não Institucional, veja a
Seção "Termos e Condições da Oferta – Critério de
Colocação da Oferta Não Institucional" na página
53 deste Prospecto Definitivo.
Investidores
Institucionais

Investidores qualificados, conforme definidos no artigo
9º-B da Instrução CVM 539, que sejam fundos de
investimentos, entidades administradoras de recursos
de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas
a funcionar pelo BACEN, condomínios destinados à
aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários
registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras, entidades
abertas e fechadas de previdência complementar e de
capitalização, em qualquer caso, com sede no Brasil,
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assim como, investidores pessoas físicas ou jurídicas
que formalizem Pedido de Reserva em valor igual ou
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que
equivale à quantidade mínima de 10.000 (dez mil)
Cotas, em qualquer caso, residentes, domiciliados ou
com sede no Brasil, e que aceitem os riscos inerentes a
tal investimento. É vedada a subscrição de Cotas por
clubes de investimento, nos termos dos artigos 26 e 27
da Instrução CVM 494.
Oferta Institucional

Após o atendimento dos Pedidos de Reserva
apresentados pelos Investidores Não Institucionais, as
Cotas remanescentes que não forem colocadas na
Oferta Não Institucional serão destinadas à colocação
junto a Investidores Institucionais, por meio dos
Coordenadores, não sendo admitidas para tais
Investidores Institucionais reservas antecipadas e não
sendo estipulados valores máximos de investimento,
observados
os
procedimentos
descritos
neste
Prospecto. Para maiores informações sobre a
Oferta Institucional, veja a Seção "Termos e
Condições da Oferta – Oferta Institucional" na
página 54 deste Prospecto Definitivo.

Critério de Colocação da
Oferta Institucional

Caso as ordens de investimento apresentadas pelos
Investidores Institucionais excedam o total de Cotas
remanescentes após o atendimento da Oferta Não
Institucional, os Coordenadores darão prioridade aos
Investidores

Institucionais

que,

no

entender

dos

Coordenadores melhor atendam os objetivos da Oferta,
quais sejam, constituir uma base diversificada de
investidores, integrada por investidores com diferentes
critérios de avaliação das perspectivas do Fundo e a
conjuntura macroeconômica brasileira, bem como criar
condições para o desenvolvimento do mercado local de
Fundos de Investimento Imobiliário.
Para maiores informações sobre o Critério de Colocação
da Oferta Institucional, veja a Seção "Termos e
Condições da Oferta - Critério de Colocação da Oferta
Institucional" na página 55 deste Prospecto Definitivo.
Disposições Comuns à
Oferta Não Institucional
e à Oferta Institucional

Durante a colocação das Cotas, o Investidor que
subscrever

a

Cota

receberá, quando

realizada

a

respectiva liquidação, recibo de Cota que, até a
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divulgação do Anúncio de Encerramento e da obtenção
de autorização da B3, não será negociável e não
receberá rendimentos provenientes do Fundo. Tal
recibo é correspondente à quantidade de Cotas por ele
adquirida, e se converterá em tal Cota depois de
divulgado o Anúncio de Encerramento e de obtida a
autorização da B3, quando as Cotas passarão a ser
livremente negociadas na B3.
As

Instituições

responsáveis

Participantes

pela

da

transmissão

à

Oferta
B3

das

serão
ordens

acolhidas no âmbito das ordens de investimento e dos
Pedidos de Reserva. As Instituições Participantes da
Oferta somente atenderão aos Pedidos de Reserva
feitos por Investidores titulares de conta nelas abertas
ou mantidas pelo respectivo Investidor.
Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, no caso
de distribuição com excesso de demanda superior a 1/3
(um terço) da quantidade de Cotas ofertadas (sem
considerar as eventuais Cotas do Lote Adicional) os
Pedidos de Reserva e as ordens de investimento
enviados

por

Pessoas

Vinculadas

serão

automaticamente cancelados.
Não será concedido desconto de qualquer tipo pelas
Instituições Participantes da Oferta aos Investidores
interessados em adquirir as Cotas.
Ressalvadas as referências expressas à Oferta Não
Institucional

e

à

Oferta

Institucional,

todas

as

referências à "Oferta" devem ser entendidas como
referências à Oferta Não Institucional e à Oferta
Institucional, em conjunto.
Escriturador

O Administrador, conforme acima qualificado.

Registro da Oferta

A Oferta será registrada na CVM, na forma e nos termos
da Lei n° 6.385/76, da Instrução CVM 400, da Instrução
CVM 472, do Código ANBIMA e das demais leis,
regulamentações e disposições legais aplicáveis ora
vigentes. O registro da Oferta na CVM foi requerido em
14 de fevereiro de 2020.
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Negociação e Custódia
das Cotas na B3

As Cotas serão registradas para distribuição e
liquidação (i) no mercado primário por meio do DDA;
e (ii) para negociação, no mercado secundário,
exclusivamente no mercado de bolsa administrado
pela B3; ambos administrados e operacionalizados
pela B3, ambiente no qual as Cotas serão liquidadas
e custodiadas.
Durante a colocação das Cotas, o Investidor que
subscrever a Cota receberá, quando realizada a
respectiva liquidação, recibo de Cota que, até a
divulgação do Anúncio de Encerramento e da obtenção
de autorização da B3, não será negociável e não
receberá rendimentos provenientes do Fundo. Tal
recibo é correspondente à quantidade de Cotas por ele
adquirida, e se converterá em tal Cota depois de
divulgado o Anúncio de Encerramento e de obtida a
autorização da B3, quando as Cotas passarão a ser
livremente negociadas na B3.
O Escriturador será responsável pela custódia das Cotas
que não estiverem depositadas na B3.

Alocação e Liquidação da
Oferta

As ordens recebidas por meio das Instituições
Participantes da Oferta serão alocadas seguindo os
critérios estabelecidos pelo Coordenador Líder, devendo
assegurar que o tratamento conferido aos Investidores
da Oferta seja justo e equitativo em cumprimento ao
disposto no artigo 33, §3º, inciso I, da Instrução CVM
400.
Com base nas informações enviadas durante o
Procedimento de Alocação pela B3 aos Coordenadores
estes verificarão se: (i) o Montante Mínimo da Oferta foi
atingido; (ii) o Montante Inicial da Oferta foi atingido; e
(iii) houve excesso de demanda; diante disto, o
Administrador definirá se haverá liquidação da Oferta,
bem como seu volume final.
A liquidação da Oferta ocorrerá na Data de Liquidação,
de acordo com os procedimentos operacionais da B3,
observado o abaixo descrito, sendo certo que a B3
informará aos Coordenadores o montante de ordens
recebidas em seu ambiente de liquidação.
Caso, na Data de Liquidação, as Cotas subscritas não
sejam totalmente integralizadas por falha dos
Investidores da Oferta, a integralização das Cotas
objeto da falha poderá ser realizada junto ao
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Escriturador até o 5º (quinto) Dia Útil imediatamente
subsequente à Data de Liquidação pelo Preço de
Subscrição, sendo certo que, caso após a possibilidade
de integralização das Cotas junto ao Escriturador
ocorram novas falhas por Investidores de modo a não
ser atingido o Montante Mínimo da Oferta, a Oferta será
cancelada e as Instituições Participantes da Oferta
deverão devolver aos Investidores os recursos
eventualmente depositados, de acordo com os Critérios
de Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias
Úteis contados da comunicação do cancelamento da
Oferta. Na hipótese de restituição de quaisquer valores
aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de
quitação relativo aos valores restituídos.
Caso, após a conclusão da liquidação da Oferta, o
Montante Mínimo da Oferta seja atingido, a Oferta
poderá ser encerrada e eventual saldo de Cotas não
colocado será cancelado pelo Administrador.
Para mais informações acerca da alocação e
liquidação financeira das Cotas ver seção "Alocação
e Liquidação da Oferta" na página 56 deste
Prospecto.
Alteração das
Circunstâncias,
Revogação ou
Modificação, Suspensão
ou Cancelamento da
Oferta

O Coordenador Líder, poderá requerer à CVM que o
autorize a modificar ou revogar a Oferta, caso ocorram
alterações
substanciais
e
imprevisíveis
nas
circunstâncias
de
fato
existentes
quando
da
apresentação do pedido de registro de distribuição, ou
que o fundamente, acarretando aumento relevante dos
riscos assumidos pelo Fundo e inerentes à própria
Oferta. Adicionalmente, os Coordenadores poderão
modificar a qualquer tempo a Oferta a fim de melhorar
seus termos e condições para os Investidores ou a fim
de renunciar a condição da Oferta estabelecida pelo
Fundo, conforme disposto no artigo 25, § 3º, da
Instrução CVM 400. Caso o requerimento de
modificação das condições da Oferta seja aceito pela
CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá ser
prorrogado em até 90 (noventa) dias. Se a Oferta for
revogada, os atos de aceitação anteriores ou
posteriores à revogação serão considerados ineficazes,
conforme o detalhado abaixo. A modificação ou
revogação da Oferta deverá ser imediatamente
comunicada aos Investidores pelos Coordenadores e
divulgada por meio de anúncio de retificação a ser
divulgado nas páginas da rede mundial de
computadores das Instituições Participantes da Oferta,
do Administrador, da CVM e da B3, no mesmo veículo
utilizado para a divulgação do Aviso ao Mercado e do
Anúncio de Início, de acordo com o artigo 27 da
Instrução CVM 400.
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Os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão
confirmar expressamente, até às 16h00 do 5º (quinto)
Dia Útil subsequente à data de recebimento de
comunicação que lhes for encaminhada diretamente
pelos Coordenadores e que informará sobre a
modificação da Oferta, objeto de divulgação de anúncio
de retificação, seu interesse em manter suas ordens de
investimento. Em caso de silêncio, será presumido que
os Investidores pretendem manter a declaração de
aceitação. As Instituições Participantes da Oferta
deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do
recebimento das aceitações da Oferta, de que o
Investidor está ciente de que a Oferta foi alterada e que
tem conhecimento das novas condições, conforme o
caso.
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM
(i) poderá suspender ou cancelar, a qualquer tempo,
uma oferta que: (a) esteja se processando em
condições diversas das constantes da Instrução CVM
400 ou do registro; ou (b) tenha sido havida por ilegal,
contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta,
ainda que depois de obtido o respectivo registro; e (ii)
deverá suspender qualquer oferta quando verificar
ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O
prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser
superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal
prazo sem que tenham sido sanados os vícios que
determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a
retirada da referida oferta e cancelar o respectivo
registro.
Cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar
diretamente os Investidores que já tiverem aderido à
Oferta sobre a suspensão ou o cancelamento da Oferta.
Caso a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e
20 da Instrução CVM 400, o Investidor poderá revogar sua
aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua
decisão à respectiva Instituição Participante da Oferta até
às 16h00 do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em
que foi comunicada a suspensão da Oferta, presumindo-se,
na falta da manifestação, o interesse do Investidor em não
revogar sua aceitação. Se o Investidor revogar sua
aceitação, os valores até então integralizados pelo
Investidor serão devolvidos, de acordo com os Critérios de
Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis
contados da data da respectiva revogação.
Caso (i) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos
19 e 20 da Instrução CVM 400, (ii) a Oferta seja
revogada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução
CVM 400, ou (iii) o Contrato de Distribuição seja
resilido, todos os atos de aceitação serão cancelados e

31

a Instituição Participante da Oferta com a qual o
Investidor enviou a sua ordem de investimento ou
celebrou o seu Pedido de Reserva comunicará ao
investidor o cancelamento da Oferta. Nesses casos, os
valores até então integralizados pelos Investidores
serão devolvidos, de acordo com os Critérios de
Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias
Úteis contados da data da comunicação do
cancelamento, da revogação da Oferta ou da resilição
do Contrato de Distribuição.
Em qualquer hipótese, a revogação da Oferta torna
ineficaz a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou
posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos
Investidores que aceitaram a Oferta os valores
depositados, de acordo com os Critérios de Restituição
de Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis
contados da comunicação do cancelamento da Oferta,
conforme disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400.
Quaisquer comunicações relacionadas à revogação da
aceitação da Oferta pelo Investidor devem ser enviadas
por escrito ao endereço eletrônico da respectiva
Instituição Participante da Oferta ou, na sua ausência,
por telefone ou correspondência endereçada à
respectiva Instituição Participante da Oferta.
Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos
Investidores, estes deverão fornecer recibo de quitação
relativo aos valores restituídos, bem como efetuar a
devolução dos Boletins de Subscrição, conforme o caso,
das Cotas cujos valores tenham sido restituídos.
Caso seja verificada divergência entre as informações
constantes do Prospecto Preliminar e do Prospecto
Definitivo que altere substancialmente o risco assumido
pelo investidor ou a sua decisão de investimento, cada
Instituição Participante da Oferta deverá comunicar
diretamente os Investidores que já tiverem aderido à
Oferta sobre a modificação efetuada, de modo que o
Investidor poderá revogar sua aceitação à Oferta,
devendo, para tanto, informar sua decisão à respectiva
Instituição Participante da Oferta até às 16h00 do 5º
(quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi
comunicada a modificação, presumindo-se, na falta da
manifestação, o interesse do Investidor em não revogar
sua aceitação. Se o Investidor revogar sua aceitação,
os valores até então integralizados pelo Investidor
serão devolvidos, de acordo com os Critérios de
Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias
Úteis contados da data da respectiva revogação.
Público Alvo da Oferta

A Oferta é destinada a Investidores Institucionais e a
Investidores Não Institucionais que se enquadrem no
público alvo do Fundo, conforme previsto no
Regulamento.
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No âmbito da Oferta não será admitida a aquisição de
Cotas por clubes de investimento constituídos nos
termos da Instrução CVM 494.
Adicionalmente, não serão realizados esforços de
colocação das Cotas em qualquer outro país que não o
Brasil.
Será garantido aos Investidores o tratamento igualitário
e equitativo, desde que a aquisição das Cotas não lhes
seja vedada por restrição legal, regulamentar ou
estatutária, cabendo às Instituições Participantes da
Oferta a verificação da adequação do investimento nas
Cotas ao perfil de seus respectivos clientes.
Aplicação Mínima Inicial
ou Investimento Mínimo
por Investidor

01 (uma) Cota, totalizando a importância de R$100,00
(cem reais) por Investidor, observado que a quantidade
de Cotas atribuídas ao Investidor poderá ser inferior ao
mínimo acima referido nas hipóteses previstas na Seção
"Termos e Condições da Oferta – Distribuição Parcial",
na página 42 deste Prospecto Definitivo e na Seção
"Termos e Condições da Oferta – Critério de Colocação
da Oferta Não Institucional", na página 53 deste
Prospecto Definitivo.

Inadequação de
investimento

O investimento nas Cotas do Fundo representa um
investimento sujeito a diversos riscos, uma vez que é
um investimento em renda variável, estando os
Investidores sujeitos a perdas patrimoniais e a riscos,
incluindo, dentre outros, aqueles relacionados com a
liquidez das Cotas, à volatilidade do mercado de capitais
e à oscilação das cotações das Cotas em mercado de
bolsa. Assim, os Investidores poderão perder uma
parcela ou a totalidade de seu investimento. Além disso,
os Cotistas podem ser chamados a aportar recursos
adicionais caso o Fundo venha a ter Patrimônio Líquido
negativo. Adicionalmente, o investimento em cotas de
Fundos de Investimento Imobiliário não é adequado a
investidores que necessitem de liquidez imediata, tendo
em vista que as cotas de Fundos de Investimento
Imobiliário encontram pouca liquidez no mercado
brasileiro, a despeito da possibilidade destes terem suas
cotas negociadas em bolsa de valores. Além disso, os
Fundos de Investimento Imobiliário têm a forma de
condomínio fechado, ou seja, não admitem a
possibilidade de resgate de suas Cotas, sendo que os
seus Cotistas podem ter dificuldades em realizar a
venda de suas Cotas no mercado secundário.
Adicionalmente, é vedada a subscrição de Cotas por
clubes de investimento, nos termos dos artigos 26 e 27
da Instrução CVM 494. Recomenda-se, portanto, que os
Investidores leiam cuidadosamente a Seção "Fatores de
Risco", nas páginas 81 a 94 deste Prospecto Definitivo,
antes da tomada de decisão de investimento, para a
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melhor verificação de alguns riscos que podem afetar
de maneira adversa o investimento nas Cotas. A
OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE
BUSQUEM RETORNO DE CURTO PRAZO E/OU
NECESSITEM
DE
LIQUIDEZ
EM
SEUS
INVESTIMENTOS.
O
INVESTIMENTO
NESTE
FUNDO É INADEQUADO PARA INVESTIDORES
PROIBIDOS POR LEI EM ADQUIRIR COTAS DE
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO.
Fatores de risco

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO
"FATORES DE RISCO" CONSTANTE NAS PÁGINAS 81
A 94 DESTE PROSPECTO PARA UMA DESCRIÇÃO DE
CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À
OFERTA E À SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE COTAS
QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE
DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Informações adicionais

Quaisquer informações ou esclarecimentos sobre o
Fundo e/ou sobre a Oferta poderão ser obtidos junto ao
Administrador, às demais Instituições Participantes da
Oferta, à B3 e/ou à CVM, cujos endereços e telefones
para contato encontram-se indicados na Seção "Termos
e Condições da Oferta – Outras Informações", na página
64 deste Prospecto Definitivo.
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IDENTIFICAÇÃO DO ADMINISTRADOR, COORDENADORES E DOS DEMAIS
PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO E DA OFERTA

Administrador

INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.
Avenida Barbacena, nº 1.219, 21º andar/parte
CEP 30.190-131 – Belo Horizonte- MG
At.: Maria Clara Guimarães Gusmão
Tel.: (31) 3614-5332
E-mail: admfundos@interdtvm.com.br
Website: https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Coordenador Líder

INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.
Avenida Barbacena, nº 1.219, 21º andar/parte
CEP 30.190-131 – Belo Horizonte- MG
At.: Sr. Ricardo Couto
Tel.: (31) 2101-7011
E-mail: distribuicaoinstitucional@interdtvm.com.br
Website: https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Coordenador

BANCO BRADESCO BBI S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima n°3.950, 10º andar
CEP 04538-132 – São Paulo – SP
At.: Philip Searson
Tel.: (11) 3847-5219
E-mail: philip.searson@bradescobbi.com.br
Website: https://www.bradescobbi.com.br

Custodiante

INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.
Avenida Barbacena, nº 1.219, 21º andar/parte
CEP 30.190-131 – Belo Horizonte- MG
At.: Júnia Márcia do Prado
Tel.: (31) 2138-7929
E-mail: bo@bancointer.com.br
Website: https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Escriturador

INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.
Avenida Barbacena, nº 1.219, 21º andar/parte
CEP 30.190-131 – Belo Horizonte- MG
At.: Thiago Henrique Silva Cunha
Tel.: (31) 3614-5314
E-mail: bo@bancointer.com.br
Website: https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/
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Assessores Legais da
Oferta

VAZ, BURANELLO, SHINGAKI & OIOLI
ADVOGADOS
Rua Gomes de Carvalho, 1108, 10º andar - Vila Olímpia
CEP 04547-004 – São Paulo – SP
At.:
José Alves Ribeiro Júnior / Matheus Zilioti
Telefone:
(11) 3043-4999
E-mail:
jribeiro@vbso.com.br;
mzilioti@vbso.com.br
Website:
www.vbso.com.br

Auditor Independente do KPMG AUDITORES INDEPENDENTES S.A.
Fundo
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, no 105, Torre A,
6o a 12o andares – Vila São Francisco
CEP 04711-904 – São Paulo – SP
At.: Anderson Menezes
Tel.: (31) 2128-5700
E-mail: ALMenezes@kpmg.com.br
Website: kpmg.com/BR
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TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA
Características da Oferta
A Oferta
As Cotas serão objeto de distribuição pública, sob o regime de melhores esforços de
colocação, conduzida de acordo com a Instrução CVM 400, a Instrução CVM 472, os termos
e condições do Regulamento e do Contrato de Distribuição.
Deliberação sobre a Oferta e a Primeira Emissão de Cotas
A constituição do Fundo foi aprovada por meio do “Instrumento Particular de Constituição
do IMOB V Fundo de Investimento Imobiliário”, celebrado pelo Administrador em 15 de
janeiro de 2020. Posteriormente, em (i) 13 de fevereiro de 2020, o Administrador
celebrou o Instrumento de Alteração do Regulamento, por meio do qual foram aprovados,
dentre outros, a denominação atual do Fundo, os termos e condições da Primeira Emissão
e da Oferta, bem como a nova versão do regulamento do Fundo; (ii) em 10 de junho de
2020, o Administrador celebrou o Instrumento da 2ª Alteração do Regulamento, por meio
do qual foram deliberadas e aprovadas, dentre outros, a alteração do capital máximo
autorizado do Fundo e de determinados termos e condições da Primeira Emissão e da
Oferta; e (iii) em 1º de julho de 2020, o Administrador celebrou o Instrumento da 3ª
Alteração do Regulamento, por meio do qual foram deliberados e aprovados, dentre
outros, a data de encerramento do exercício social do Fundo e as referências às
categorias ANBIMA de fundos de investimento que integram a política de investimento
do Fundo (“Regulamento”).
Montante Inicial da Oferta e quantidade de Cotas objeto da Oferta
Os Coordenadores, em conjunto com os Participantes Especiais, conforme o caso,
realizarão a distribuição pública de, inicialmente, 4.150.000 (quatro milhões e cento e
cinquenta mil) Cotas, todas nominativas e escriturais, em série única, ao preço de R$
100,00 (cem reais) por Cota, perfazendo o montante total de, inicialmente, R$
415.000.000,00 (quatrocentos e quinze milhões de reais), podendo o Montante Inicial da
Oferta ser (i) aumentado em virtude do Lote Adicional, ou (ii) diminuído em virtude da
Distribuição Parcial, desde que observado o Montante Mínimo da Oferta.
Lote Adicional
O Fundo poderá, por meio do Administrador, optar por emitir um Lote Adicional de
Cotas, aumentando em até 20% (vinte por cento) a quantidade das Cotas originalmente
ofertadas, que poderão ser emitidas pelo Fundo até a data do Procedimento de
Alocação, sem a necessidade de novo pedido de registro da Oferta à CVM ou
modificação dos termos da Primeira Emissão e da Oferta, nos termos e conforme os
limites estabelecidos no artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400. As Cotas do
Lote Adicional, caso emitidas, serão destinadas a atender um eventual excesso de
demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta.
Aplicar-se-ão às Cotas oriundas do exercício do Lote Adicional, caso venham a ser
emitidas, as mesmas condições e preço das Cotas inicialmente ofertadas, sendo que a
oferta das Cotas do Lote Adicional também será conduzida sob o regime de melhores
esforços de colocação, sob a liderança do Coordenador Líder, e a participação do
Bradesco BBI e dos Participantes Especiais. Assim, a quantidade de Cotas objeto da
Oferta poderá ser até 20% (vinte por cento) superior à quantidade de Cotas
inicialmente ofertadas, mediante exercício parcial ou total do Lote Adicional.
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Distribuição Parcial
Será admitida, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, a Distribuição Parcial
das Cotas, observado o Montante Mínimo da Oferta.
As Cotas que não forem efetivamente subscritas e integralizadas durante o Período de
Distribuição deverão ser canceladas.
Em razão da possibilidade de Distribuição Parcial das Cotas e nos termos dos artigos 30 e
31 da Instrução CVM 400, os Investidores poderão, no ato da aceitação à Oferta, condicionar
sua adesão à Oferta a que haja distribuição (i) do Montante Inicial da Oferta; ou (ii) igual ou
maior que o Montante Mínimo da Oferta e menor que o Montante Inicial da Oferta.
No caso do inciso (ii) acima, o Investidor deverá, no momento da aceitação da Oferta,
indicar se, implementando-se a condição prevista, pretende receber (1) a totalidade das
Cotas por ele subscritas; ou (2) uma quantidade equivalente à proporção entre o número
de Cotas efetivamente distribuídas e o número de Cotas originalmente ofertadas,
presumindo-se, na falta de manifestação, o interesse do Investidor em receber a totalidade
das Cotas objeto da ordem de investimento ou do Pedido de Reserva, conforme o caso.
Caso o Investidor indique o item (2) acima, o valor mínimo a ser subscrito por Investidor
no contexto da Oferta poderá ser inferior à Aplicação Mínima Inicial.
Caso não seja atingido o Montante Mínimo da Oferta, a Oferta será cancelada. Caso já
tenha ocorrido a integralização de Cotas e a Oferta seja cancelada, os valores
depositados serão devolvidos aos respectivos Investidores, de acordo com os Critérios
de Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação
do cancelamento da Oferta. Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos
Investidores, estes deverão fornecer recibo de quitação relativo aos valores restituídos.
Para maiores informações sobre a Distribuição Parcial das Cotas, veja a seção
"Fatores de Risco – Riscos Relativos Fundo, à Oferta e aos Ativos – Riscos da não
colocação do Montante Mínima da Oferta", na página 90 deste Prospecto
Definitivo.
Regime de distribuição das Cotas
As Cotas objeto da Oferta serão distribuídas pelas Instituições Participantes da Oferta, sob
a liderança do Coordenador Líder, sob o regime de melhores esforços de colocação.
Preço de Subscrição
O Preço de Subscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais) foi aprovado pelo Administrador
por meio do Instrumento de Alteração ao Regulamento, datado de 13 de fevereiro de 2020,
e será fixo até a data de encerramento da Oferta, que se dará com a divulgação do Anúncio
de Encerramento.
Forma de subscrição e integralização
As Cotas serão subscritas durante todo o Período de Distribuição utilizando-se os
procedimentos do DDA. Os Investidores considerados Pessoas Vinculadas deverão indicar
em seus respectivos Pedidos de Reserva e/ou Boletins de Subscrição a sua qualidade ou
não de Pessoa Vinculada.
Os Investidores Institucionais e os Investidores Não Institucionais integralizarão as
Cotas, à vista, pelo Preço de Subscrição, em moeda corrente nacional, em recursos
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imediatamente disponíveis, na Data de Liquidação, junto às Instituições Participantes
da Oferta, de acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da B3.
Os Investidores, ao aceitarem participar da Oferta, por meio da assinatura do
Boletim de Subscrição, terão a faculdade de outorgar Procuração de Conflito de
Interesses para fins de deliberação, em Assembleia Geral de Cotistas, da
aquisição, pelo Fundo, de Cotas de FII geridos e/ou administrados pelo
Administrador, durante o prazo de duração do Fundo, com recursos captados no
âmbito da oferta pública de Cotas da Primeira Emissão do Fundo, até o limite de
100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo, sem a necessidade de
aprovação específica para cada aquisição a ser realizada, conforme exigido pelo
artigo 34 da Instrução CVM 472. A Procuração de Conflito de Interesses a ser
outorgada constitui uma faculdade do Cotista, de modo que não é irrevogável ou
irretratável e assegura a possibilidade de orientação de voto contrário à proposta
de aquisição de Cotas de FII que sejam geridos e/ou administrados e/ou pelo
Administrador. Adicionalmente, pode ser necessária a ratificação da referida
deliberação, em caso de novas emissões do Fundo que aumentem
significativamente o número de Cotistas e/ou o Patrimônio do Fundo, tendo em
vista que os poderes outorgados pelos Investidores que se tornem Cotistas do
Fundo estão restritos à utilização dos recursos provenientes da presente Oferta.
As Procurações de Conflito de Interesse deverão ser outorgadas sob condição
suspensiva, qual seja a realização de Assembleia Geral de Cotistas que deliberar
pela aquisição de Cotas de FII que sejam geridos e/ou administrados pelo
Administrador.
Cada Procuração de Conflito de Interesses ficará válida até o encerramento da
assembleia de conflito de interesse, ficando vedado o seu substabelecimento,
observado que a mesma poderá ser revogada pelo Cotista unilateralmente, a
qualquer tempo, até a data da referida assembleia, de acordo com os mesmos
procedimentos adotados para sua outorga, ou seja, de forma física ou eletrônica.
Dessa forma, o Cotista poderá revogar a procuração mediante: (i) comunicação
entregue ao Administrador do Fundo, de forma física, em sua sede (Avenida
Barbacena, nº 1.219, 21º andar/parte, bairro Santo Agostinho, CEP 30.190131, Belo Horizonte - MG), ou de forma eletrônica (via e-mail) para o seguinte
endereço eletrônico: admfundos@interdtvm.com.br; (ii) envio de correio
eletrônico (e-mail) de revogação ao endereço por meio do qual foi convidado
a outorgar a procuração, com cópia para o Administrador, no endereço
eletrônico admfundos@interdtvm.com.br; ou, ainda, (iii) comparecimento pelo
Cotista na referida assembleia para exercício do seu voto.
Para maiores informações, vide Seção "Termos e Condições da Oferta – Procurações de
Conflito de Interesses", na página 43 deste Prospecto Definitivo e Seção "Termos e
Condições da Oferta – Destinação dos Recursos", na página 46 deste Prospecto Definitivo.
Procurações de Conflito de Interesses
As Procurações de Conflito de Interesses são procurações facultativas que poderão ser
outorgadas pelos Cotistas, de forma física ou eletrônica, conforme minuta a ser
disponibilizada pelo Administrador, para que seus respectivos outorgados o representem e
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votem em seu nome na Assembleia Geral de Cotistas que deliberar pela aquisição de Cotas
de FII que sejam geridos e/ou administrados pelo Administrador, durante o prazo de
duração do Fundo, com recursos captados no âmbito da oferta pública de Cotas da Primeira
Emissão do Fundo, até o limite de 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo,
sem a necessidade de aprovação específica para cada aquisição a ser realizada, tendo em
vista que, nos termos da Instrução CVM 472, tal aquisição configura potencial conflito de
interesse. Da referida procuração constará orientação de voto permitindo que o Cotista
concorde ou não com o investimento, pelo Fundo, dos recursos oriundos da presente
Oferta, em Cotas de FII geridos e/ou administrados pelo Administrador. A Procuração de
Conflito de Interesses não poderá ser outorgada para o Administrador do Fundo ou
parte a ele vinculada. A Procuração de Conflito de Interesses a ser outorgada
constitui uma faculdade do Cotista, de modo que não é irrevogável ou irretratável
e assegura a possibilidade de orientação de voto contrário à proposta de
aquisição de Cotas de FII que sejam geridos e/ou administrados pelo
Administrador. Adicionalmente, pode ser necessária a ratificação da referida deliberação,
em caso de novas emissões do Fundo que aumentem significativamente o número de
Cotistas e/ou o Patrimônio do Fundo, tendo em vista que os poderes outorgados pelos
Investidores que se tornem Cotistas do Fundo estão restritos à utilização dos recursos
provenientes da presente Oferta. As Procurações de Conflito de Interesse deverão ser
outorgadas sob condição suspensiva, qual seja a realização de Assembleia Geral de
Cotistas que deliberar pela aquisição de Cotas de FII que sejam geridos e/ou administrados
pelo Administrador.
A Procuração de Conflito de Interesse poderá ser revogada pelo Cotista,
unilateralmente, a qualquer tempo até a data da realização da Assembleia Geral
de Cotistas que deliberar pela aquisição de Cotas de FII geridos e/ou
administrados pelo Administrador, durante o prazo de duração do Fundo, com
recursos captados no âmbito da oferta pública de Cotas da Primeira Emissão do
Fundo, até o limite de 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo,
sem a necessidade de aprovação específica para cada aquisição a ser realizada,
de acordo com os mesmos procedimentos adotados para sua outorga, ou seja, de
forma física ou eletrônica. Dessa forma, o Cotista poderá revogar a sua
procuração mediante: (i) comunicação entregue ao Administrador do Fundo, de
forma física, em sua sede (Avenida Barbacena, nº 1.219, 21º andar/parte,
bairro Lourdes, CEP 30.110-051, Belo Horizonte - MG), ou de forma eletrônica
(via
e-mail)
para
o
seguinte
endereço
eletrônico:
admfundos@interdtvm.com.br; (ii) envio de correio eletrônico (e-mail) de
revogação ao endereço por meio do qual foi convidado a outorgar a
procuração, com cópia para o Administrador, no endereço eletrônico
admfundos@interdtvm.com.br; ou, ainda, (iii) comparecimento pelo Cotista na
referida assembleia para exercício do seu voto.
Em que pese a disponibilização da Procuração de Conflito de Interesse, o
Administrador destaca a importância da participação dos Cotistas na
Assembleia Geral de Cotistas que deliberará sobre a aquisição de Cotas de FII
geridos e/ou administrados pelo Administrador, durante o prazo de duração
do Fundo, com recursos captados no âmbito da oferta pública de Cotas da
Primeira Emissão do Fundo, até o limite de 100% (cem por cento) do
patrimônio líquido do Fundo, sem a necessidade de aprovação específica para
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cada aquisição a ser realizada, tendo em vista que referida aquisição é
considerada como uma situação de potencial conflito de interesses, nos termos
do artigo 34 da Instrução CVM 472, sendo certo que tal conflito de interesses
somente será descaracterizado mediante aprovação prévia de Cotistas
reunidos em Assembleia Geral de Cotistas, conforme quórum previsto no
Regulamento e na Instrução CVM 472.
Para maiores informações, vide Seção "Termos e Condições da Oferta –
Destinação dos Recursos", na página 46 deste Prospecto Definitivo.
Limites de aplicação em Cotas de Emissão do Fundo
O valor mínimo a ser subscrito por cada Investidor no contexto da Oferta, que será de 01
(uma) Cota, totalizando a importância de R$100,00 (cem reais) por Investidor, observado que
a quantidade de Cotas atribuídas ao Investidor poderá ser inferior ao mínimo acima referido
nas hipóteses previstas na Seção "Termos e Condições da Oferta – Distribuição Parcial", na
página 42 deste Prospecto Definitivo, e na Seção "Termos e Condições da Oferta – Critério de
Colocação da Oferta Não Institucional", na página 53 deste Prospecto Definitivo.
Não há limite máximo de aplicação em Cotas de Emissão do Fundo, respeitado o Montante
Inicial da Oferta, ficando desde já ressalvado que, se o Fundo aplicar recursos em
empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, Cotista que
possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco
por cento) das Cotas emitidas, o Fundo passará a sujeitar-se à tributação aplicável às pessoas
jurídicas, nos termos da Lei nº 9.779/99.
Características, vantagens e restrições das Cotas
As Cotas do Fundo, conforme previsto no artigo 8º, do Regulamento (i) são emitidas em
classe única (não existindo diferenças acerca de qualquer vantagem ou restrição entre as
Cotas) e conferem aos seus titulares idênticos direitos políticos, sendo que cada Cota
confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais de Cotistas,
(ii) correspondem a frações ideais do Patrimônio Líquido, (iii) não são resgatáveis,
(iv) terão a forma escritural e nominativa, (v) conferirão aos seus titulares, desde que
totalmente subscritas e integralizadas, direito de participar, integralmente, em quaisquer
rendimentos do Fundo, se houver, (vi) não conferem aos seus titulares propriedade sobre
os ativos integrantes da carteira do Fundo ou sobre fração ideal desses ativos, e (vii) serão
registradas em contas de depósito individualizadas, mantidas pelo Escriturador em nome
dos respectivos titulares, a fim de comprovar a propriedade das Cotas e a qualidade de
Cotista do Fundo, sem emissão de certificados.
Sem prejuízo do disposto no subitem "(i)" acima, não podem votar nas assembleias gerais
de Cotistas do Fundo (a) o Administrador; (b) os sócios, diretores e funcionários do
Administrador; (c) empresas ligadas ao Administrador, seus sócios, diretores e
funcionários; (d) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e
funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de
bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e (f) o
Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo.
Não se aplica o disposto no parágrafo acima quando: (i) os únicos Cotistas do Fundo forem
as pessoas mencionadas nos itens (a) a (f); ou (ii) houver aquiescência expressa da
maioria dos demais Cotistas, manifestada na própria Assembleia Geral de Cotistas, ou em
instrumento de procuração que se refira especificamente à Assembleia Geral de Cotistas
em que se dará a permissão de voto; ou (iii) todos os subscritores de Cotas forem
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condôminos de bem e/ou bens com que concorreram para a integralização de Cotas do
Fundo, podendo aprovar o respectivo laudo de avaliação, sem prejuízo da
responsabilização dos respectivos Cotistas nos termos da legislação específica.
De acordo com o disposto no artigo 2º da Lei nº 8.668/93 e no artigo 9º da Instrução CVM
472, o Cotista não poderá requerer o resgate de suas Cotas.
Público Alvo da Oferta
A Oferta é destinada a Investidores Institucionais e a Investidores Não Institucionais que
se enquadrem no público alvo do Fundo, conforme previsto no Regulamento.
No âmbito da Oferta não será admitida a aquisição de Cotas por clubes de investimento
constituídos nos termos da Instrução CVM 494.
Adicionalmente, não serão realizados esforços de colocação das Cotas em qualquer outro
país que não o Brasil.
Será garantido aos Investidores o tratamento igualitário e equitativo, desde que a
aquisição das Cotas não lhes seja vedada por restrição legal, regulamentar ou estatutária,
cabendo às Instituições Participantes da Oferta a verificação da adequação do investimento
nas Cotas ao perfil de seus respectivos clientes.
O Público Alvo da Oferta são Investidores da Oferta. Os Investidores da Oferta
interessados devem ter conhecimento da regulamentação que rege a matéria e
ler atentamente este Prospecto, em especial a seção "Fatores de Risco", nas
páginas 81 a 94 deste Prospecto, para avaliação dos riscos a que o Fundo está
exposto, bem como aqueles relacionados à Primeira Emissão, à Oferta e às Cotas,
os quais devem ser considerados para o investimento nas Cotas, bem como o
Regulamento.
Destinação dos recursos
Os recursos da presente Oferta, inclusive os recursos provenientes da eventual emissão
de Cotas Adicionais, serão destinados para a aplicação primordialmente em Cotas de FII,
e, complementarmente, nos demais Ativos de Liquidez, a serem selecionados pelo
Administrador, no exercício da gestão da carteira do Fundo, na medida em que surgirem
oportunidades de investimento, observado o Limite de Concentração estabelecido neste
Prospecto Definitivo e na política de investimento do Fundo, prevista no artigo 4º do
Regulamento do Fundo. No caso da aplicação em Cotas de FII que sejam de emissão de
fundos de investimento geridos e/ou administrados pelo Administrador, será necessária a
aprovação de tal aplicação em Assembleia Geral de Cotistas, tendo em vista o potencial
conflito de interesses nos termos da Instrução CVM 472 (conforme descrito abaixo).
As disponibilidades financeiras do Fundo que, temporariamente, não estejam aplicadas em
Ativos, nos termos do Regulamento, serão aplicadas, conforme os limites previstos na
legislação aplicável, nos Ativos de Liquidez.
Não haverá fontes alternativas de captação, em caso de Distribuição Parcial.
Todas as disponibilidades financeiras do Fundo são aplicadas tendo por objeto principal o
investimento para a aquisição de Cotas de FII, desde que atendam aos critérios definidos
na política de investimentos do Fundo.
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Potencial conflito de interesses na aquisição de Cotas de FII
A potencial aquisição de Cotas de FII geridos e/ou administrados pelo
Administrador, é considerada uma situação de potencial conflito de interesses,
nos termos da Instrução CVM 472, de modo que sua concretização dependerá de
aprovação prévia de Cotistas reunidos em Assembleia Geral de Cotistas, de
acordo com o quórum previsto no Regulamento e na Instrução CVM 472.
Portanto, como forma de viabilizar a referida aquisição, será realizada uma
Assembleia Geral de Cotistas após o encerramento dessa Oferta, na qual os
Cotistas deverão deliberar sobre a aprovação da aquisição de Cotas de FII geridos
e/ou administrados pelo Administrador, durante o prazo de duração do Fundo,
com recursos captados no âmbito da oferta pública de Cotas da Primeira Emissão
do Fundo, até o limite de 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo,
sem a necessidade de aprovação específica para cada aquisição a ser realizada.
Para tanto, o Administrador disponibilizará aos Investidores uma minuta de
Procuração de Conflito de Interesses que poderá ser celebrada, de forma
facultativa, pelo Investidor no mesmo ato da assinatura do Boletim de
Subscrição, outorgando, assim, poderes para um terceiro representá-lo e votar
em seu nome na Assembleia Geral de Cotista que deliberar sobre a referida
aquisição, nos termos descritos neste Prospecto Definitivo, conforme exigido pelo
artigo 34 da Instrução CVM 472. A Procuração de Conflito de Interesses não
poderá ser outorgada para o Administrador do Fundo ou parte a ele vinculada.
As Procurações de Conflito de Interesse deverão ser outorgadas sob condição
suspensiva, qual seja a realização de Assembleia Geral de Cotistas que deliberar
pela aquisição de Cotas de FII que sejam geridos e/ou administrados pelo
Administrador.
A Procuração de Conflito de Interesse poderá ser revogada pelo Cotista,
unilateralmente, a qualquer tempo até a data da realização da Assembleia Geral
de Cotistas que deliberar pela aquisição de Cotas de FII geridos e/ou
administrados pelo Administrador, durante o prazo de duração do Fundo, sem a
necessidade de aprovação específica para cada aquisição a ser realizada,
mediante comunicação entregue ao Administrador do Fundo em sua sede, de
acordo com os mesmos procedimentos adotados para sua outorga, ou seja, de
forma física ou eletrônica. Dessa forma, o Cotista poderá revogar a sua
procuração mediante: (i) comunicação entregue ao Administrador do Fundo, de
forma física, em sua sede (Avenida Barbacena, nº 1.219, 21º andar/parte, bairro
Santo Agostinho, CEP 30.190-131, Belo Horizonte - MG), ou de forma eletrônica
(via e-mail) para o seguinte endereço eletrônico: admfundos@interdtvm.com.br;
(ii) envio de correio eletrônico (e-mail) de revogação ao endereço por meio do
qual foi convidado a outorgar a procuração, com cópia para o Administrador, no
endereço
eletrônico
admfundos@interdtvm.com.br;
ou,
ainda,
(iii)
comparecimento pelo Cotista na referida assembleia para exercício do seu voto.
Em que pese a disponibilização da Procuração de Conflito de Interesse, o
Administrador destaca a importância da participação dos Cotistas na Assembleia
Geral de Cotistas que deliberará sobre a aquisição de Cotas de FII geridos e/ou
administrados pelo Administrador, durante o prazo de duração do Fundo, com
recursos captados no âmbito da oferta pública de Cotas da Primeira Emissão do
Fundo, até o limite de 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo,
sem a necessidade de aprovação específica para cada aquisição a ser realizada,
tendo em vista que referida aquisição é considerada como uma situação de
potencial conflito de interesses, nos termos do artigo 34 da Instrução CVM 472,
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sendo certo que tal conflito de interesses somente será descaracterizado
mediante aprovação prévia de Cotistas reunidos em Assembleia Geral de Cotistas,
conforme quórum previsto no Regulamento e na Instrução CVM 472.
Tendo em vista o acima disposto, caso a aquisição de Cotas de FII geridos e/ou
administrados pelo Administrador não seja aprovada em Assembleia Geral de Cotistas, e
caso haja recursos no Fundo para outras aquisições, o Fundo destinará os recursos da
Oferta para a aplicação primordialmente em outras Cotas de FII, a serem selecionados
pelo Administrador, no exercício da gestão da carteira do Fundo, na medida em que
surgirem oportunidades de investimento, observado o Limite de Concentração estabelecido
neste Prospecto Definitivo e no Regulamento do Fundo.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE OS RISCOS DE POTENCIAL CONFLITO DE
INTERESSES, VIDE O FATOR DE RISCO "RISCO DE CONFLITO DE INTERESSE", NA
PÁGINA 87 DESTE PROSPECTO.
Pedidos de Reserva
Durante o Período de Reserva, o Investidor Não Institucional, inclusive aquele considerado
Pessoa Vinculada, indicará no(s) seu(s) Pedido(s) de Reserva, entre outras informações,
(i) a quantidade de Cotas e o volume financeiro que pretende subscrever em Cotas
(observada a Aplicação Mínima Inicial), bem como (ii) a sua qualidade ou não de Pessoa
Vinculada, sob pena de seu(s) Pedido(s) de Reserva ser(em) cancelado(s) pela respectiva
Instituição Participante da Oferta.
Os Investidores Não Institucionais, ao aceitarem participar da Oferta, por meio
da assinatura do Boletim de Subscrição, terão a faculdade de outorgar Procuração
de Conflito de Interesses para fins de deliberação, em Assembleia Geral de
Cotistas, da aquisição, pelo Fundo, de Cotas de FII geridos e/ou administrados
pelo Administrador, durante o prazo de duração do Fundo, com recursos captados
no âmbito da oferta pública de Cotas da Primeira Emissão do Fundo, até o limite
de 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo, sem a necessidade de
aprovação específica para cada aquisição a ser realizada, nos termos descritos
neste Prospecto Definitivo, conforme exigido pelo artigo 34 da Instrução CVM
472.
Cada Procuração de Conflito de Interesses ficará válida até o encerramento da
assembleia de conflito de interesse, ficando vedado o seu substabelecimento,
observado que a mesma poderá ser revogada pelo Cotista unilateralmente, a
qualquer tempo, até a data da referida assembleia, de acordo com os mesmos
procedimentos adotados para sua outorga, ou seja, de forma física ou eletrônica.
Dessa forma, o Cotista poderá revogar a procuração mediante: (i) comunicação
entregue ao Administrador do Fundo, de forma física, em sua sede (Avenida
Barbacena, nº 1.219, 21º andar/parte, bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-131,
Belo Horizonte - MG), ou de forma eletrônica (via e-mail) para o seguinte
endereço eletrônico: admfundos@interdtvm.com.br; (ii) envio de correio
eletrônico (e-mail) de revogação ao endereço por meio do qual foi convidado a
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outorgar a procuração, com cópia para o Administrador, no endereço eletrônico
admfundos@interdtvm.com.br; ou, ainda, (iii) comparecimento pelo Cotista na
referida assembleia para exercício do seu voto.
Para maiores informações, vide Seção "Termos e Condições da Oferta –
Procurações de Conflito de Interesses", na página 43 deste Prospecto Definitivo
e Seção "Termos e Condições da Oferta – Destinação dos Recursos", na página
46 deste Prospecto Definitivo.
Período de Distribuição
Sem prejuízo do Período de Reserva, a Oferta terá início na data de divulgação do Anúncio
de Início, em conformidade com o previsto nos artigos 52 e 54-A da Instrução CVM 400.
A distribuição das Cotas da Oferta será encerrada na data de divulgação do Anúncio de
Encerramento, a qual deverá ocorrer (i) em até 6 (seis) meses após a divulgação do
Anúncio de Início, ou (ii) até a data de divulgação do Anúncio de Encerramento, o que
ocorrer primeiro.
Procedimento de Alocação
Haverá Procedimento de Alocação no âmbito da Oferta, a ser conduzido pelos
Coordenadores, nos termos do artigo 44 da Instrução CVM 400, para a verificação, junto
aos Investidores da Oferta, inclusive Pessoas Vinculadas, exclusivamente para verificação
da demanda pelas Cotas, considerando os Pedidos de Reserva dos Investidores Não
Institucionais e o recebimento de ordens de investimento dos Investidores Institucionais,
observada a Aplicação Mínima Inicial, para verificar se o Montante Mínimo da Oferta foi
atingido e, em caso de excesso de demanda, se haverá emissão, e em qual quantidade,
das Cotas do Lote Adicional, sendo certo que o percentual permitido de participação de
Pessoas Vinculadas na Oferta será de até 100% (cem por cento).
Os Investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderão participar do Procedimento de
Alocação, sem qualquer limitação em relação ao valor total da Oferta, observado, no
entanto, que caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da
quantidade de Cotas inicialmente ofertada no âmbito da Oferta, os Pedidos de Reserva e
as ordens de investimento das Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados, nos
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400.
Registro da Oferta
A Oferta será registrada na CVM, na forma e nos termos da Lei n° 6.385/76, da Instrução
CVM 400, da Instrução CVM 472, do Código ANBIMA e das demais leis, regulamentações
e disposições legais aplicáveis ora vigentes.
Plano de Distribuição
Observadas as disposições da regulamentação aplicável, os Coordenadores realizarão
a Oferta sob o regime de melhores esforços de colocação, de acordo com a Instrução
CVM 400, com a Instrução CVM 472 e demais normas pertinentes, conforme o plano da
distribuição adotado em cumprimento ao disposto no artigo 33, §3º, da Instrução CVM
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400, o qual leva em consideração as relações com clientes e outras considerações de
natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores, devendo assegurar (i) que o
tratamento conferido aos Investidores da Oferta seja justo e equitativo; (ii) a
adequação do investimento ao perfil de risco dos Investidores da Oferta; e (iii) que os
representantes das Instituições Participantes da Oferta recebam previamente
exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser
esclarecidas por pessoas designadas pelo Administrador.
Observadas as disposições da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder, deverá
realizar e fazer com que as demais Instituições Participantes da Oferta assumam a obrigação
de realizar a distribuição pública das Cotas, conforme Plano de Distribuição fixado nos
seguintes termos:
(i)

a Oferta terá como público alvo: (a) os Investidores Não Institucionais; e (b) os
Investidores Institucionais que se enquadrem no público alvo do Fundo, conforme
previsto no Regulamento;

(ii)

após o protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta, a disponibilização deste
Prospecto Definitivo e a divulgação do Aviso ao Mercado, e anteriormente à concessão
de registro da Oferta pela CVM, serão realizadas apresentações para potenciais
Investidores, durante as quais será disponibilizado este Prospecto Definitivo;

(iii)

os materiais publicitários ou documentos de suporte às apresentações para potenciais
Investidores eventualmente utilizados serão encaminhados à CVM, nos termos da
Instrução CVM 400 e da Deliberação CVM n.º 818, de 30 de abril de 2019;

(iv)

durante o Período de Reserva, as Instituições Participantes da Oferta receberão os
Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais, nos termos do artigo 45 da
Instrução CVM 400, e as ordens de investimento dos Investidores Institucionais,
observado o valor da Aplicação Mínima Inicial;

(v)

o Investidor Não Institucional que esteja interessado em investir em Cotas deverá
formalizar seu(s) respectivo(s) Pedido(s) de Reserva junto a uma única Instituição
Participante da Oferta, conforme disposto na Seção "Termos e Condições da Oferta –
Oferta Não Institucional", na página 51 deste Prospecto Definitivo;

(vi)

o Investidor Institucional que esteja interessado em investir em Cotas deverá enviar
sua ordem de investimento para o Administrador, conforme disposto na Seção "Termos
e Condições da Oferta – Oferta Institucional", na página 54 deste Prospecto Definitivo;

(vii)

no mínimo, 2.075.000 (dois milhões e setenta e cinco mil) Cotas (sem considerar as
Cotas do Lote Adicional), ou seja, 50% (cinquenta por cento) do Montante Inicial da
Oferta, será destinado, prioritariamente, à Oferta Não Institucional, sendo certo que o
Coordenador Líder poderá aumentar a quantidade de Cotas inicialmente destinada à
Oferta Não Institucional até o limite máximo do Montante Inicial da Oferta, acrescido
das Cotas do Lote Adicional eventualmente emitidas;

(viii)

até o Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de
Alocação, os Coordenadores receberão as ordens de investimento por Investidores
Institucionais indicando a quantidade de Cotas a ser subscrita, inexistindo recebimento
de reserva ou limites máximos de investimento, observada a Aplicação Mínima Inicial;
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(ix)

concluído o Procedimento de Alocação, os Coordenadores consolidarão as ordens de
investimento dos Investidores Institucionais para subscrição das Cotas, sendo que a
B3 deverá enviar a posição consolidada dos Pedidos de Reserva dos Investidores Não
Institucionais, inclusive daqueles que sejam Pessoas Vinculadas;

(x)

observado o artigo 54 da Instrução CVM 400, a Oferta somente terá início após (a) a
concessão do registro da Oferta pela CVM; (b) a divulgação do Anúncio de Início, a
qual deverá ser feita em até 90 (noventa) dias contados da concessão do registro da
Oferta pela CVM; e (c) a disponibilização do Prospecto Definitivo aos Investidores;

(xi)

os Investidores da Oferta que tiverem seus Pedidos de Reserva ou as suas ordens de
investimento, conforme o caso, alocados, deverão assinar o Boletim de Subscrição e o
termo de adesão ao Regulamento, sob pena de cancelamento dos respectivos Pedidos
de Reserva ou ordens de investimento, conforme o caso, bem como a declaração de
investidor qualificado ou investidor profissional prevista na Instrução CVM 539,
conforme o caso, e, de forma facultativa, celebrar a Procuração de Conflito de
Interesses; e

(xii)

uma vez encerrada a Oferta, o Coordenador Líder, divulgará o resultado da Oferta
mediante divulgação do Anúncio de Encerramento, nos termos do artigo 29 e do artigo
54-A da Instrução CVM 400.

Não será firmado contrato de garantia de liquidez nem contrato de estabilização do preço das
Cotas da Primeira Emissão.
Não será concedido qualquer tipo de desconto pelas Instituições Participantes da Oferta aos
Investidores interessados em adquirir as Cotas.
O Fundo poderá contratar formador de mercado, para atuar no âmbito da Oferta por meio
da inclusão de ordens firmes de compra e de venda das Cotas, em plataformas
administradas pela B3, com a finalidade de fomentar a liquidez dos respectivos valores
mobiliários.
Oferta Não Institucional
Durante o Período de Reserva, os Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles
considerados Pessoas Vinculadas, interessados em subscrever as Cotas objeto da Oferta
deverão preencher um ou mais Pedido(s) de Reserva, indicando, dentre outras informações
a quantidade de Cotas que pretende subscrever (observada a Aplicação Mínima Inicial), e
apresenta-lo(s) a uma única Instituição Participante da Oferta. Os Investidores Não
Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, no(s) seu(s) respectivo(s) Pedido(s) de
Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu(s) Pedido(s) de
Reserva ser(em) cancelado(s) pela respectiva Instituição Participante da Oferta.
No mínimo, 2.075.000 (dois milhões e setenta e cinco mil) Cotas (sem considerar as Cotas
do Lote Adicional), ou seja, 50% (cinquenta por cento) do Montante Inicial da Oferta, será
destinado, prioritariamente, à Oferta Não Institucional, sendo certo que o Coordenador
Líder, poderá aumentar a quantidade de Cotas inicialmente destinada à Oferta Não
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Institucional até o Montante Inicial da Oferta, considerando as Cotas do Lote Adicional que
vierem a ser emitidas.
A Oferta Não Institucional observará os procedimentos e normas de liquidação da B3, bem
como os seguintes procedimentos:
(i)

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

(ii)

cada Investidor Não Institucional, incluindo os Investidores Não Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas, poderá no respectivo Pedido de Reserva condicionar sua
adesão à Oferta, nos termos do descrito na Seção "Termos e Condições da Oferta Distribuição Parcial", na página 42 deste Prospecto Definitivo;

(iii)

a quantidade de Cotas adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores
Não Institucionais serão informados a cada Investidor até o Dia Útil imediatamente
anterior à data de divulgação do Anúncio de Início pela Instituição Participante da
Oferta que houver recebido o(s) respectivo(s) Pedido(s) de Reserva do respectivo
Investidor Não Institucional, por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico
fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone ou correspondência,
devendo o pagamento ser feito de acordo com a alínea (iv) abaixo limitado ao valor
do(s) Pedido(s) de Reserva e ressalvada a possibilidade de rateio linear prevista na
Seção "Critério de Colocação da Oferta Não Institucional", na página 53 deste
Prospecto;

(iv)

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

(v)

os Investidores Não Institucionais deverão efetuar o pagamento do valor indicado na
alínea (iii) acima, à vista e em moeda corrente nacional, junto à Instituição Participante
da Oferta com que tenham realizado o(s) seu(s) respectivo(s) Pedido(s) de Reserva,
em recursos imediatamente disponíveis, até às 16h00 da Data de Liquidação; e

(vi)

até as 16h00 da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Participante
da Oferta junto à qual o(s) Pedido(s) de Subscrição tenha(m) sido realizado(s),
entregará a cada Investidor Não Institucional o recibo de cota correspondente à
quantidade de Cotas por ele adquirida, ressalvadas as possibilidades de desistência e
cancelamento previstas na Seção "Alteração das circunstâncias, revogação ou
modificação, suspensão e cancelamento da Oferta", na página 57 deste Prospecto e a
possibilidade de rateio linear prevista na Seção "Critério de Colocação da Oferta Não
Institucional", na página 53 deste Prospecto. Caso tal relação resulte em fração de
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Cotas, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao maior número
inteiro de Cotas, desprezando-se a referida fração.
Os Pedidos de Reserva serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto pelo disposto nos incisos (i),
(ii), (v) acima, e na Seção "Termos e Condições da Oferta – Alteração das circunstâncias,
revogação ou modificação, suspensão e cancelamento da Oferta", na página 57 deste
Prospecto Definitivo.
RECOMENDA-SE AOS INVESTIDORES INTERESSADOS NA REALIZAÇÃO DE
PEDIDO(S) DE RESERVA QUE (I) LEIAM CUIDADOSAMENTE OS TERMOS E
CONDIÇÕES ESTIPULADOS NO(S) PEDIDO(S) DE RESERVA, ESPECIALMENTE NO
QUE SE REFERE AOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À LIQUIDAÇÃO DA OFERTA E AS
INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE PROSPECTO DEFINITIVO, EM ESPECIAL A
SEÇÃO "FATORES DE RISCO", NAS PÁGINAS 81 A 94 DESTE PROSPECTO
DEFINITIVO PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO, BEM
COMO AQUELES RELACIONADOS À PRIMEIRA EMISSÃO, À OFERTA E AS COTAS, OS
QUAIS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS PARA O INVESTIMENTO NAS COTAS, BEM
COMO O REGULAMENTO; (II) VERIFIQUEM COM A INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA
OFERTA DE SUA PREFERÊNCIA, ANTES DE REALIZAR O(S) SEU(S) PEDIDO(S) DE
RESERVA, SE ESSA, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO, EXIGIRÁ (A) A ABERTURA OU
ATUALIZAÇÃO DE CONTA E/OU CADASTRO; E/OU (B) A MANUTENÇÃO DE
RECURSOS EM CONTA CORRENTE NELA ABERTA E/OU MANTIDA, PARA FINS DE
GARANTIA DO(S) PEDIDO(S) DE RESERVA; (III) VERIFIQUEM COM A INSTITUIÇÃO
PARTICIPANTE DA OFERTA DE SUA PREFERÊNCIA, ANTES DE REALIZAR O(S) SEU(S)
PEDIDO(S) DE RESERVA, A POSSIBILIDADE DE DÉBITO ANTECIPADO DA RESERVA
POR PARTE DA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA; E (IV) ENTREM EM
CONTATO COM A INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA DE SUA PREFERÊNCIA
PARA OBTER INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS SOBRE O PRAZO ESTABELECIDO
PELA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DO(S)
PEDIDO(S) DE RESERVA OU, SE FOR O CASO, PARA A REALIZAÇÃO DO CADASTRO
NA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA, TENDO EM VISTA OS
PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS
ADOTADOS
POR
CADA
INSTITUIÇÃO
PARTICIPANTE DA OFERTA.
Critério de colocação da Oferta Não Institucional
Caso o total de Cotas objeto dos Pedidos de Reserva apresentados pelos Investidores Não
Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, seja inferior a
50% (cinquenta por cento) das Cotas (sem considerar as Cotas do Lote Adicional), todos os
Pedidos de Reserva não cancelados serão integralmente atendidos, e as Cotas remanescentes
serão destinadas aos Investidores Institucionais, nos termos da Oferta Institucional.
Entretanto, caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados pelos Investidores Não
Institucionais seja superior à quantidade de Cotas objeto da Oferta Não Institucional
(adicionadas às Cotas Adicionais, conforme o caso), será realizado rateio conforme
pormenorizado a seguir: (i) cada um dos Pedidos de Reserva firmados pelos Investidores Não
Institucionais serão atendidos até o montante máximo de R$100.000,00 (cem mil reais),
sendo certo que referido montante poderá ser reduzido a exclusivo critério dos Coordenadores
em virtude da quantidade de Cotas que vierem a ser objeto dos Pedidos de Reserva; e (ii)
uma vez atendido o critério descrito no subitem “i”, acima, será efetuado o rateio proporcional
apenas dos montantes que excedam o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), objeto de
Pedidos de Reserva firmados por Investidores Não Institucionais que tenham realizado as
respectivas reservas de Cotas em valores superiores a R$100.000,00 (cem mil reais), sempre
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observado o valor individual de cada Pedido de Reserva e à quantidade total de Cotas
destinadas à Oferta Não Institucional. A quantidade de Cotas a serem subscritas por cada
Investidor Não Institucional deverá representar sempre um número inteiro, não sendo
permitida a subscrição de Cotas representadas por números fracionários. Eventuais
arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro
(arredondamento para baixo). Caso seja aplicado o rateio indicado acima, o Pedido de Reserva
poderá ser atendido em montante inferior ao indicado por cada Investidor Não Institucional,
sendo que não há nenhuma garantia de que os Investidores Não Institucionais venham a
adquirir a quantidade de Cotas desejada. Os Coordenadores, em comum acordo com o
Administrador, poderão manter a quantidade de Cotas inicialmente destinada à Oferta Não
Institucional ou aumentar tal quantidade a um patamar compatível com os objetivos da Oferta,
de forma a atender, total ou parcialmente, os referidos Pedidos de Reserva.
A divisão igualitária e sucessiva das Cotas objeto da Oferta Não Institucional será realizada
em diversas etapas de alocação sucessivas, sendo que a cada etapa de alocação será alocado
a cada Investidor Não Institucional que ainda não tiver seu Pedido de Reserva integralmente
atendido o menor número de Cotas entre (i) a quantidade de Cotas objeto do Pedido de
Reserva de tal investidor, excluídas as Cotas já alocadas no âmbito da Oferta; e (ii) o montante
resultante da divisão do total do número de Cotas objeto da Oferta (excluídas as Cotas já
alocadas no âmbito da Oferta) e o número de Investidores Não Institucionais que ainda não
tiverem seus respectivos Pedidos de Reserva integralmente atendidos (observado que
eventuais arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número
inteiro de Cotas (arredondamento para baixo). Eventuais sobras de Cotas não alocadas de
acordo com o procedimento acima serão destinadas à Oferta Institucional.
No caso de um potencial Investidor Não Institucional efetuar mais de um Pedido de Reserva,
os Pedidos de Reserva serão considerados em conjunto, por Investidor Não Institucional, para
fins da alocação na forma prevista acima. Os Pedidos de Reserva que forem cancelados por
qualquer motivo serão desconsiderados na alocação descrita acima.
Oferta Institucional
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva apresentados pelos Investidores Não
Institucionais, as Cotas remanescentes que não forem colocadas na Oferta Não Institucional
serão destinadas à colocação junto a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores,
não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas e não sendo
estipulados valores máximos de investimento, observados os seguintes procedimentos:
(i)

os Investidores Institucionais, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas,
interessados em subscrever Cotas deverão apresentar suas ordens de investimento
aos Coordenadores até 1 (um) Dia Útil antes do Procedimento de Alocação, indicando
a quantidade de Cotas a ser subscrita, inexistindo recebimento de reserva ou limites
máximos de investimento, observada a Aplicação Mínima Inicial;

(ii)

fica estabelecido que os Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
deverão, necessariamente, indicar na ordem de investimento a sua condição ou não
de Pessoa Vinculada. Dessa forma, serão aceitas as ordens de investimento
enviadas por Pessoas Vinculadas, sem qualquer limitação, observado, no entanto,
que no caso de distribuição com excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da
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quantidade de Cotas inicialmente ofertada no âmbito da Oferta, será vedada a
colocação de Cotas para as Pessoas Vinculadas.
(iii)

os Investidores Institucionais terão a faculdade, como condição de eficácia de suas
ordens de investimento e aceitação da Oferta, de condicionar sua adesão à Oferta, nos
termos do descrito na Seção "Termos e Condições da Oferta - Distribuição Parcial", na
página 42 deste Prospecto Definitivo;

(iv)

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

(v)

até o final do Dia Útil imediatamente anterior à data da divulgação do Anúncio de Início,
os Coordenadores informarão aos Investidores Institucionais, por meio de mensagem
enviada ao endereço eletrônico fornecido na ordem de investimento ou, na sua
ausência, por telefone ou correspondência, sobre a quantidade de Cotas que cada um
deverá subscrever e o valor a ser integralizado; e

(vi)

os Investidores Institucionais integralizarão as Cotas pelo valor indicado no inciso (v)
acima, à vista, em moeda corrente nacional e em recursos imediatamente disponíveis,
até às 16h00 da Data de Liquidação, de acordo com as normas de liquidação e
procedimentos aplicáveis da B3.

As ordens de investimento serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto pelo disposto nos incisos
(ii), (iii), (vi) acima, e na Seção "Termos e Condições da Oferta – Alteração das circunstâncias,
revogação ou modificação, suspensão e cancelamento da Oferta", na página 57 deste
Prospecto Definitivo.
Critério de colocação da Oferta Institucional
Caso as ordens de investimento apresentadas pelos Investidores Institucionais
excedam o total de Cotas remanescentes após o atendimento da Oferta Não
Institucional, os Coordenadores darão prioridade aos Investidores Institucionais que,
no entender dos Coordenadores, em comum acordo com o Administrador, melhor
atendam os objetivos da Oferta, quais sejam, constituir uma base diversificada de
investidores, integrada por investidores com diferentes critérios de avaliação das
perspectivas do Fundo e a conjuntura macroeconômica brasileira, bem como criar
condições para o desenvolvimento do mercado local de Fundos de Investimento
Imobiliário.
Disposições comuns à Oferta Não Institucional e à Oferta Institucional
Durante a colocação das Cotas, o Investidor que subscrever a Cota receberá, quando
realizada a respectiva liquidação, recibo de Cota que, até a divulgação do Anúncio de
Encerramento e da obtenção de autorização da B3, não será negociável e não receberá
rendimentos provenientes do Fundo. Tal recibo é correspondente à quantidade de Cotas
por ele adquirida, e se converterá em tal Cota depois de divulgado o Anúncio de
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Encerramento e de obtida a autorização da B3, quando as Cotas passarão a ser livremente
negociadas na B3.
As Instituições Participantes da Oferta serão responsáveis pela transmissão à B3 das
ordens acolhidas no âmbito das ordens de investimento e dos Pedidos de Reserva. As
Instituições Participantes da Oferta somente atenderão aos Pedidos de Reserva feitos por
Investidores titulares de conta nelas abertas ou mantidas pelo respectivo Investidor.
Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, no caso de distribuição com excesso de
demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas ofertadas (sem considerar as
eventuais Cotas do Lote Adicional) os Pedidos de Reserva e as ordens de investimento
enviados por Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados.
Não será concedido desconto de qualquer tipo pelas Instituições Participantes da Oferta
aos Investidores interessados em adquirir as Cotas.
Ressalvadas as referências expressas à Oferta Não Institucional e à Oferta Institucional,
todas as referências à "Oferta" devem ser entendidas como referências à Oferta Não
Institucional e à Oferta Institucional, em conjunto.
Alocação e liquidação da Oferta
As ordens recebidas por meio das Instituições Participantes da Oferta serão alocadas
seguindo os critérios estabelecidos pelos Coordenadores, devendo assegurar que o
tratamento conferido aos Investidores da Oferta seja justo e equitativo em cumprimento
ao disposto no artigo 33, §3º, inciso I, da Instrução CVM 400.
Com base nas informações enviadas durante o Procedimento de Alocação pela B3 ao aos
Coordenadores estes verificarão se: (i) o Montante Mínimo da Oferta foi atingido; (ii) o
Montante Inicial da Oferta foi atingido; e (iii) houve excesso de demanda; diante disto, o
Coordenador Líder, definirá se haverá liquidação da Oferta, bem como seu volume final.
A liquidação da Oferta ocorrerá na Data de Liquidação, de acordo com os procedimentos
operacionais da B3, observado o abaixo descrito, sendo certo que a B3 informará aos
Coordenadores o montante de ordens recebidas em seu ambiente de liquidação.
Caso, na Data de Liquidação, as Cotas subscritas não sejam totalmente integralizadas por
falha dos Investidores da Oferta, a integralização das Cotas objeto da falha poderá ser
realizada junto ao Escriturador até o 5º (quinto) Dia Útil imediatamente subsequente à
Data de Liquidação pelo Preço de Subscrição, sendo certo que, caso após a possibilidade
de integralização das Cotas junto ao Escriturador ocorram novas falhas por Investidores
de modo a não ser atingido o Montante Mínimo da Oferta, a Oferta será cancelada e as
Instituições Participantes da Oferta deverão devolver aos Investidores os recursos
eventualmente depositados, de acordo com os Critérios de Restituição de Valores, no prazo
de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta. Na
hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer
recibo de quitação relativo aos valores restituídos.
Caso, após a conclusão da liquidação da Oferta, o Montante Mínimo da Oferta seja atingido,
a Oferta poderá ser encerrada e eventual saldo de Cotas não colocado será cancelado pelo
Administrador.
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Alteração das circunstâncias, revogação ou modificação, suspensão e cancelamento da
Oferta
O Administrador, na qualidade de coordenador líder, poderá requerer à CVM que o autorize
a modificar ou revogar a Oferta, caso ocorram alterações substanciais e imprevisíveis nas
circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido de registro de
distribuição, ou que o fundamente, acarretando aumento relevante dos riscos assumidos
pelo Fundo e inerentes à própria Oferta. Adicionalmente, os Coordenadores poderão
modificar a qualquer tempo a Oferta a fim de melhorar seus termos e condições para os
Investidores ou a fim de renunciar a condição da Oferta estabelecida pelo Fundo, conforme
disposto no artigo 25, § 3º, da Instrução CVM 400. Caso o requerimento de modificação
das condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá
ser prorrogado em até 90 (noventa) dias. Se a Oferta for revogada, os atos de aceitação
anteriores ou posteriores à revogação serão considerados ineficazes, conforme o detalhado
abaixo. A modificação ou revogação da Oferta deverá ser imediatamente comunicada aos
Investidores pelo Administrador, e divulgada por meio de anúncio de retificação a ser
divulgado nas páginas da rede mundial de computadores das Instituições Participantes da
Oferta, do Administrador, da CVM e da B3, no mesmo veículo utilizado para a divulgação
do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, de acordo com o artigo 27 da Instrução CVM
400.
Os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão confirmar expressamente, até às
16h00 do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data de recebimento de comunicação que lhes
for encaminhada diretamente pelos Coordenadores e que informará sobre a modificação
da Oferta, objeto de divulgação de anúncio de retificação, seu interesse em manter suas
ordens de investimento. Em caso de silêncio, será presumido que os Investidores
pretendem manter a declaração de aceitação. As Instituições Participantes da Oferta
deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta,
de que o Investidor está ciente de que a Oferta foi alterada e que tem conhecimento das
novas condições, conforme o caso.
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (i) poderá suspender ou cancelar,
a qualquer tempo, uma oferta que: (a) esteja se processando em condições diversas das
constantes da Instrução CVM 400 ou do registro; ou (b) tenha sido havida por ilegal,
contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que depois de obtido o respectivo
registro; e (ii) deverá suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação
de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a
30 (trinta) dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal
prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, a CVM
deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o respectivo registro.
Cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar diretamente os Investidores que
já tiverem aderido à Oferta sobre a suspensão ou o cancelamento da Oferta. Caso a Oferta
seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, o Investidor poderá
revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão à respectiva
Instituição Participante da Oferta até às 16h00 do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data
em que foi comunicada a suspensão da Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação,
o interesse do Investidor em não revogar sua aceitação. Se o Investidor revogar sua
aceitação, os valores até então integralizados pelo Investidor serão devolvidos, de acordo
com os Critérios de Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados
da data da respectiva revogação.
Caso (i) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400,
(ii) a Oferta seja revogada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400, ou (iii)

57

o Contrato de Distribuição seja resilido, todos os atos de aceitação serão cancelados e a
Instituição Participante da Oferta com a qual o Investidor enviou a sua ordem de
investimento ou celebrou o seu Pedido de Reserva comunicará ao investidor o
cancelamento da Oferta. Nesses casos, os valores até então integralizados pelos
Investidores serão devolvidos, de acordo com os Critérios de Restituição de Valores, no
prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da comunicação do cancelamento, da
revogação da Oferta ou da resilição do Contrato de Distribuição.
Em qualquer hipótese, a revogação da Oferta torna ineficaz a Oferta e os atos de aceitação
anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos Investidores que
aceitaram a Oferta os valores depositados, de acordo com os Critérios de Restituição de
Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento
da Oferta, conforme disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400.
Quaisquer comunicações relacionadas à revogação da aceitação da Oferta pelo Investidor
devem ser enviadas por escrito ao endereço eletrônico da respectiva Instituição
Participante da Oferta ou, na sua ausência, por telefone ou correspondência endereçada à
respectiva Instituição Participante da Oferta.
Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer
recibo de quitação relativo aos valores restituídos, bem como efetuar a devolução dos
Boletins de Subscrição, conforme o caso, das Cotas cujos valores tenham sido restituídos.
Caso seja verificada divergência entre as informações constantes do Prospecto Preliminar
e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo investidor ou
a sua decisão de investimento, cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar
diretamente os Investidores que já tiverem aderido à Oferta sobre a modificação efetuada,
de modo que o Investidor poderá revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto,
informar sua decisão à respectiva Instituição Participante da Oferta até às 16h00 do 5º
(quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi comunicada a modificação, presumindose, na falta da manifestação, o interesse do Investidor em não revogar sua aceitação. Se
o Investidor revogar sua aceitação, os valores até então integralizados pelo Investidor
serão devolvidos, de acordo com os Critérios de Restituição de Valores, no prazo de até 5
(cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.
Negociação e custódia das Cotas na B3
As Cotas serão registradas para distribuição e liquidação (i) no mercado primário por meio
do DDA; e (ii) para negociação, no mercado secundário, exclusivamente no mercado de
bolsa administrado pela B3; ambos administrados e operacionalizados pela B3, ambiente
no qual as Cotas serão liquidadas e custodiadas.
Durante a colocação das Cotas, o Investidor que subscrever a Cota receberá, quando
realizada a respectiva liquidação, recibo de Cota que, até a divulgação do Anúncio de
Encerramento e da obtenção de autorização da B3, não será negociável e não receberá
rendimentos provenientes do Fundo. Tal recibo é correspondente à quantidade de Cotas
por ele adquirida, e se converterá em tal Cota depois de divulgado o Anúncio de
Encerramento e de obtida a autorização da B3, quando as Cotas passarão a ser livremente
negociadas na B3.
O Escriturador será responsável pela custódia das Cotas que não estiverem depositadas
na B3.
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Inadequação de investimento
O investimento nas Cotas do Fundo representa um investimento sujeito a diversos riscos,
uma vez que é um investimento em renda variável, estando os Investidores sujeitos a
perdas patrimoniais e a riscos, incluindo, dentre outros, aqueles relacionados com a
liquidez das Cotas, à volatilidade do mercado de capitais e à oscilação das cotações das
Cotas em mercado de bolsa. Assim, os Investidores poderão perder uma parcela ou a
totalidade de seu investimento. Além disso, os Cotistas podem ser chamados a aportar
recursos adicionais caso o Fundo venha a ter Patrimônio Líquido negativo. Adicionalmente,
o investimento em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário não é adequado a
investidores que necessitem de liquidez imediata, tendo em vista que as cotas de Fundos
de Investimento Imobiliário encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, a despeito da
possibilidade destes terem suas cotas negociadas em bolsa de valores. Além disso, os
Fundos de Investimento Imobiliário têm a forma de condomínio fechado, ou seja, não
admitem a possibilidade de resgate de suas Cotas, sendo que os seus Cotistas podem ter
dificuldades em realizar a venda de suas Cotas no mercado secundário. Adicionalmente, é
vedada a subscrição de Cotas por clubes de investimento, nos termos dos artigos 26 e 27
da Instrução CVM 494. Recomenda-se, portanto, que os Investidores leiam
cuidadosamente a Seção "Fatores de Risco", nas páginas 81 a 94 deste Prospecto
Definitivo, antes da tomada de decisão de investimento, para a melhor verificação de
alguns riscos que podem afetar de maneira adversa o investimento nas Cotas. A OFERTA
NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE BUSQUEM RETORNO DE CURTO PRAZO
E/OU NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS. O INVESTIMENTO
NESTE FUNDO É INADEQUADO PARA INVESTIDORES PROIBIDOS POR LEI EM
ADQUIRIR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO.
Contrato de Distribuição
Por meio do Contrato de Distribuição, o Fundo, representado por seu Administrador,
contratou os Coordenadores para atuarem como instituição intermediária líder da Oferta,
responsável pelos serviços de distribuição das Cotas.
O Contrato de Distribuição estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao
Administrador, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, no endereço indicado
na Seção "Termos e Condições da Oferta - Outras Informações" deste Prospecto Definitivo,
na página 64 deste Prospecto.
Regime de distribuição das Cotas
As Cotas objeto da Oferta serão distribuídas pelas Instituições Participantes da Oferta, sob
a liderança do Coordenador Líder, sob o regime de melhores esforços de colocação.
Comissionamento dos Coordenadores e dos Participantes Especiais
A título de remuneração pelos serviços de coordenação, estruturação e colocação da
Oferta, o Coordenador Líder, e os Participantes Especiais farão jus ao comissionamento
descrito no Contrato de Distribuição e nos respectivos Termos de Adesão ao Contrato de
Distribuição, o qual será dividido da seguinte forma (“Comissionamento”):
(i)

Comissão de Coordenação: o Fundo pagará aos Coordenadores a título de
comissão de coordenação e estruturação e distribuição da Oferta, o valor
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correspondente a 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento)
incidente sobre o valor total emitido de Cotas (“Comissão de Coordenação”)
calculado com base no preço de integralização das Cotas subscritas, incluídas
as Cotas do Lote Adicional, se emitidas, sendo dividido igualmente entre os
Coordenadores (“Comissão de Coordenação”); e
(ii)

Comissão de Colocação: a este título, o Fundo, pagará aos Coordenadores, na
data de liquidação das Cotas, uma comissão total de 2,00% (dois inteiros por
cento) flat, incidente sobre o montante total de Cotas efetivamente colocado
e/ou subscrito, calculada com base no seu preço de subscrição atualizado,
incluídas as Cotas do Lote Adicional, se emitidas. No caso de colocação em
Investidores Institucionais, esta comissão será dividida igualitariamente entre
os Coordenadores.

Adicionalmente, o Bradesco BBI fará jus a uma comissão flat, correspondente a 1,00%
(um inteiro centésimo por cento) multiplicado pelo Montante Mínimo da Oferta (“Comissão
de Descontinuidade”) caso ocorra a Resilição Voluntária prevista na Cláusula 12.2 do
Contrato de Distribuição: (i) pelo Fundo ou pelo Coordenador Líder sem o cancelamento
da Oferta; ou (ii) pelo Bradesco BBI, a qualquer momento, em caso de comprovada
violação pelo Fundo ou pelo Administrador, inclusive na qualidade de coordenador líder de
qualquer disposição contida no Contrato de Distribuição, na regulamentação aplicável ou
em qualquer outro documento relativo à Oferta, ou caso não se verifique a satisfação das
Condições Precedentes, conforme definidas na cláusula 5.1.1 do Contrato de Distribuição,
por atos ou omissões imputáveis ao Fundo ou ao Administrador, inclusive na qualidade de
coordenador líder.
O comissionamento será pago pelo Fundo aos Participantes Especiais, líquido de qualquer
retenção, dedução e/ou antecipação de qualquer tributo (com exceção para IR e CSLL),
taxa ou contribuição que incida ou venha a incidir, com base em norma legal ou
regulamentar, sobre os pagamentos a serem realizados pelo Fundo aos Coordenadores da
Oferta nos termos do Contrato de Distribuição, bem como quaisquer majorações das
alíquotas dos tributos já existentes, em moeda corrente nacional. Dessa forma, todos os
pagamentos relativos ao Comissionamento serão acrescidos dos valores relativos ao
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS; à Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS, à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS e aos demais tributos eventualmente aplicáveis (exceto IR e CSLL), de forma que
os Coordenadores da Oferta recebam o comissionamento, caso aplicável, como se tais
tributos não fossem incidentes (gross up).
O comissionamento dos Participantes Especiais será integralmente descontado dos
montantes devidos aos Coordenadores, de modo que não haverá nenhum incremento nos
custos para o Fundo em razão da contratação dos Participantes Especiais.
Para mais informações sobre o comissionamento do Administrador e dos Participantes
Especiais, veja a Seção "Termos e Condições da Oferta – Demonstrativo dos custos da
Oferta", na página 65 deste Prospecto Definitivo.
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Data de Liquidação
A Data de Liquidação está prevista para ocorrer em 31 de agosto de 2020 ("Data de
Liquidação").
Instituições Participantes da Oferta
O Coordenador Líder, poderá, sujeito aos termos e às condições do Contrato de
Distribuição, convidar outras instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição
de valores mobiliários, autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e
credenciadas junto à B3, para participarem do processo de distribuição das Cotas
("Participantes Especiais" e, em conjunto com o Administrador, as "Instituições
Participantes da Oferta"). Para formalizar a adesão dos Participantes Especiais ao processo
de distribuição das Cotas, o Coordenador Líder, enviará uma Carta Convite aos
Participantes Especiais, sendo certo que, após o recebimento da Carta Convite, os
Participantes Especiais poderão outorgar mandato à B3 para que esta, em nome dos
Participantes Especiais, possa celebrar um Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição.
A quantidade de Cotas a ser alocada aos Participantes Especiais será deduzida do número
de Cotas a ser distribuído pelos Coordenadores.
Os Participantes Especiais estão sujeitos às mesmas obrigações e responsabilidades do dos
Coordenadores previstas no Contrato de Distribuição, inclusive no que se refere às
disposições regulamentares e legislação em vigor.
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer
dos Participantes Especiais, de quaisquer das obrigações previstas no Contrato de
Distribuição, no Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição, na Carta Convite, ou em
qualquer outro contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou ainda, de quaisquer das normas
de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação,
aquelas previstas na Instrução CVM 400 e na Instrução CVM 472 e, especificamente, na
hipótese de manifestação indevida na mídia durante o período de silêncio, conforme
previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Participante Especial deixará de integrar o
grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das Cotas no âmbito da
Oferta, a critério exclusivo do Administrador, sendo cancelados todos os Pedidos de
Reserva e Boletins de Subscrição que tenha recebido. O Participante Especial deverá,
ainda, informar imediatamente os Investidores que com ela tenham realizado ordens de
investimento sobre o referido cancelamento. Adicionalmente, o Participante Especial em
questão será, a critério exclusivo do Administrador e sem prejuízo das demais medidas
julgadas cabíveis pelo Administrador, descredenciado do consórcio de distribuição e, por
um período de 6 (seis) meses contados da data do descredenciamento, poderá não ser
admitida nos consórcios de distribuição sob a coordenação do Administrador. Caso o
Investidor já tenha efetuado o pagamento de valores em contrapartida às Cotas, os valores
já depositados serão devolvidos ao respectivo Investidor, de acordo com os Critérios de
Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do
cancelamento da ordem de investimento nas Cotas, na conta corrente de sua titularidade
por ele indicada no Boletim de Subscrição. O Participante Especial que deixar de integrar
o consórcio de distribuição na forma aqui prevista será responsável por arcar integralmente
com quaisquer custos e prejuízos relativos à sua exclusão como Participante Especial,
incluindo custos com publicações, indenizações decorrentes de eventuais condenações em
ações propostas por investidores por conta do cancelamento, honorários advocatícios e
demais custos perante terceiros, inclusive custos decorrentes de demandas de potenciais
investidores. Os Coordenadores não serão, em hipótese alguma, responsáveis por
quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem seus Pedidos de Reserva e
Boletins de Subscrição cancelados por força do descredenciamento do Participante
Especial.
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Cronograma indicativo da Oferta
Segue abaixo cronograma indicativo dos principais eventos da Oferta:
Ordem
dos
Eventos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Data Prevista

Eventos

(1) (2)

Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM
Cumprimento de Exigências da CVM e 2º
(segundo) protocolo na CVM
Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização
do Prospecto Preliminar
Início das apresentações a potenciais Investidores
Início do Período de Reserva
Obtenção do Registro da Oferta na CVM
Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização
do Prospecto Definitivo
Encerramento do Período de Reserva
Procedimento de Alocação
Data de Liquidação das Cotas
Data máxima para encerramento da Oferta e
divulgação do Anúncio de Encerramento

14/02/2020
16/06/2020
16/06/2020
22/06/2020
15/07/2020
20/07/2020
21/07/2020
26/08/2020
28/08/2020
31/08/2020
21/01/2021

(1) Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste
cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos
nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no
cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da
Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.
(2) A principal variável do cronograma tentativo é o processo com a CVM.
Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, o cronograma acima
será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a eventos relacionados à Oferta serão
divulgados nos mesmos meios utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado, conforme abaixo
indicados. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação
da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da
Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados
em contrapartida às Cotas, veja a Seção "Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação
da Oferta, Suspensão ou Cancelamento da Oferta", página 57 deste Prospecto.

O Aviso ao Mercado será divulgado em 16 de junho de 2020 e o Anúncio de Início,
o Anúncio de Encerramento e quaisquer comunicados ao mercado relativos a
eventos relacionados à Oferta, após a sua divulgação, serão disponibilizados nas
páginas na rede mundial de computadores do Administrador, da B3, da CVM e dos
Participantes Especiais, nos seguintes websites:
(i) Administrador: https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/ (neste website clicar em
“IFI-E Inter Fundo de Investimento Imobiliário”).
(ii) Bradesco BBI:
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website clicar
em “Fundos” e depois selecionar a opção correspondente ao “IFI-E”)
(ii) CVM: http://www.cvm.gov.br (neste website acessar "Central de Sistemas", clicar em
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"Ofertas Públicas", clicar em "Ofertas de Distribuição", em seguida em "Ofertas em
Análise", clicar em "Entrar", acessar em "R$" em "Quotas de Fundo Imobiliário", clicar em
"IFI-E INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII", e, então, localizar o “Aviso
ao Mercado”, "Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento" ou a opção desejada).
(iii) Fundos.net: http://www.cvm.gov.br (neste website acessar “Informações Sobre
Regulados”, clicar em “Fundos de Investimento”, clicar em “Consulta a Informações de
Fundos”, em seguida em “Fundos de Investimento Registrados”, buscar por “IFI-E INTER
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII”, clicar em “Fundos.NET”, e, então, localizar
o “Aviso ao Mercado”, "Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento" ou a opção desejada).
(iv) B3: www.b3.com.br (neste website e clicar em ”Home”, depois clicar em “Produtos e
Serviços”, depois clicar “Solução para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de
Renda Variável”, depois clicar em “Oferta em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e
depois selecionar “IFI-E Inter Fundo de Investimento Imobiliário – FII – 1ª Emissão” e,
então, localizar o “Aviso ao Mercado”, "Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento" ou
a opção desejada).
(v) Participantes Especiais: Informações adicionais sobre os Participantes Especiais
podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais e/ou na página da rede
mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
Demonstrativo dos custos da Oferta
A tabela a seguir demonstra os custos estimados de forma consolidada da distribuição das
Cotas:

% em relação
à Oferta (2)

Valor por
Cota (R$)

% em relação
ao preço
unitário da
Cota

1,50%

1,50

1,50%

0,16%

0,16

0,16%

2,00%

2,00

2,00%

886.497

0,21%

0,21

0,21%

Assessores Legais

110.000,00

0,03%

0,03

0,03%

Taxa de Registro na CVM

317.314,36

0,08%

0,08

0,08%

Outros

145.882,35

0,04%

0,04

0,04%

B3 – Taxa de Análise para Listagem e Anuidade

10.143,10

0,0024%

0,0024

0,0024%

B3 - Taxa de Análise de Ofertas Públicas

12.097,03

0,0029%

0,0029

0,0029%

B3 - Taxa de Distribuição Padrão (fixa)

36.291,11

0,01%

0,01

0,01%

145.250,00

0,04%

0,04

0,04%

16.853.348

4,06%

4,06

4,06%

Custos Indicativos da Oferta FII - Base (R$)

Comissão de Coordenação (Volume Base - Sem
Gross Up) (1) (3)
Tributos sobre Comissão de Coordenação
Comissão de Colocação (Volume Base - Sem Gross
Up) (1) (3)
Tributos sobre Comissão de Colocação

B3 - Taxa de Distribuição Padrão (variável)
TOTAL

6.225.000
664.873
8.300.000

(1) Os valores descritos foram calculados sem o acréscimo de tributos.
(2) Os valores da tabela consideram o Montante Inicial da Oferta de R$415.000.000,00
(quatrocentos e quinze milhões de reais). Em caso de exercício da Opção do Lote Adicional os
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valores das comissões serão resultado da aplicação dos mesmos percentuais acima sobre o valor
total distribuído considerando as Cotas do Lote Adicional.
(3) O montante devido aos Participantes Especiais pelo serviço de distribuição das Cotas será
descontado do valor total da Comissão de Colocação devida pelo Fundo aos Coordenadores incidente
sobre o volume financeiro das Cotas efetivamente adquiridas pelos Investidores vinculados aos
respectivos Participantes Especiais. Para mais informações sobre as comissões dos Coordenadores
e dos Participantes Especiais, veja esta seção "Termos e Condições da Oferta - Contrato de
Distribuição – Comissionamento do Administrador e dos Participantes Especiais", na página 59 deste
Prospecto Definitivo.

Outras informações
Para maiores esclarecimentos a respeito da Oferta e do Fundo, bem como para obtenção de
cópias do Regulamento, deste Prospecto Definitivo, do Contrato de Distribuição e dos
respectivos Termos de Adesão ao Contrato de Distribuição, os interessados deverão dirigirse à sede do Administrador, da CVM, da B3 e/ou das demais Instituições Participantes da
Oferta, nos endereços e websites indicados abaixo:
Administrador:
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Avenida Barbacena, nº 1.219, 21º andar/parte
CEP 30.190-131 – Belo Horizonte- MG
At.: Maria Clara Guimarães Gusmão
Tel.: (31) 3614-5332
E-mail: admfundos@interdtvm.com.br
Website: https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/
(neste website clicar em “IFI-E Inter Fundo de Investimento Imobiliário”)
Comissão de Valores Mobiliários:
Rio de Janeiro
Rua Sete de Setembro, nº 111
andares
2º, 3º, 5º, 6º (parte), 23º, 26º ao 34º andares
CEP 20050-901 - Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 3554-8686
Website:
www.cvm.gov.br

São Paulo
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º
Edifício Delta Plaza
CEP 01333-010 – São Paulo - SP
Tel.: (11) 2146-2000

Para acesso a este Prospecto Definitivo, consulte: www.cvm.gov.br (neste website acessar
"Central de Sistemas", clicar em "Ofertas Públicas", clicar em "Ofertas de Distribuição", em
seguida em "Ofertas em Análise", acessar em "R$" em "Quotas de Fundo Imobiliário", clicar
em "IFI-E INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII", e, então, localizar o
"Prospecto Definitivo").
ou
Para acesso a este Prospecto Definitivo no Fundos.net, consulte: http://www.cvm.gov.br
(neste website acessar “Informações Sobre Regulados”, clicar em “Fundos de
Investimento”, clicar em “Consulta a Informações de Fundos”, em seguida em “Fundos de
Investimento Registrados”, buscar por “IFI-E INTER FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO - FII”, clicar em “Fundos.NET”, e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”).
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão:
Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar, Centro
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CEP 01010-901 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2565-5000
Website: www.b3.com.br
Para acesso a este Prospecto Definitivo, consulte: www.b3.com.br (neste website e clicar
em "Home", depois clicar em "Produtos e Serviços", depois clicar "Solução para Emissores",
depois clicar em "Ofertas Públicas de Renda Variável", depois clicar em "Oferta em
Andamento", depois clicar em "Fundos", e depois selecionar “IFI-E Inter Fundo de
Investimento Imobiliário – FII – 1ª Emissão”).
Declaração nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400
O Administrador, na qualidade de administrador e coordenador líder da Oferta, prestou
declaração de veracidade das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400.
Esta declaração de veracidade está anexa a este Prospecto Definitivo no Anexo V.
Substituição dos Prestadores de Serviço do Fundo
À parte do Administrador cuja eventual substituição dependerá de deliberação dos Cotistas
reunidos em Assembleia Geral, os demais prestadores de serviços do Fundo serão
contratados diretamente pelo Administrador. Maiores informações sobre a política de
substituição do Administrador poderão ser encontradas no artigo 1.3 do Regulamento.
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4.

IFI-E INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
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O INTER IFI-E INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

A seguir se apresenta um sumário dos negócios do Fundo, incluindo suas
informações operacionais e financeiras, suas vantagens competitivas e
estratégias de seu negócio. Este sumário é apenas um resumo das informações
do Fundo e não contém todas as informações que o Investidor deve considerar
antes de investir em Cotas do Fundo. O Investidor do Fundo deve ler
atentamente todo o Prospecto, incluindo as demonstrações financeiras, suas
respectivas notas explicativas, e as informações contidas na seção “Fatores de
Risco”
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO FUNDO. AS INFORMAÇÕES
COMPLETAS SOBRE O FUNDO ESTÃO NO REGULAMENTO. LEIA O REGULAMENTO ANTES
DE ACEITAR A OFERTA.
Base Legal
O INTER IFI-E INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, constituído
sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, é regido pelo
Regulamento e tem como base legal a Lei nº 8.668/93 e a Instrução CVM 472.
Duração
O Fundo tem prazo de duração indeterminado, sem prejuízo da possibilidade de o Fundo
ser liquidado por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas, conforme disposto no
Regulamento.
Público Alvo
O Fundo receberá recursos de investidores em geral que busquem retorno de longo prazo,
compatível com a política de investimento do Fundo, que aceitem os riscos inerentes a tal
investimento e cujo perfil do investidor e/ou sua política de investimento possibilite o
investimento em fundos de investimento imobiliários.
Objetivo
É objetivo do Fundo, aplicar primordialmente, em Cotas de FII, pertencentes à carteira
teórica do índice de referência IFI-E e, complementarmente, em Ativos de Liquidez,
visando proporcionar aos Cotistas a rentabilidade de suas Cotas, conforme a política de
investimento definida no artigo 4º do Regulamento. O Fundo busca reproduzir o
desempenho da carteira teórica do índice IFI-E distribuindo aos cotistas os rendimentos
apurados mensalmente.
O IFI-E é um benchmark segmentado, considerando as diferentes características dos
principais fundos imobiliários negociados no mercado e a principal vantagem do Fundo é
montar de forma simples, sem necessidade de dispor de recursos significativos, uma
carteira diversificada, com vários ativos, diminuindo a exposição ao risco bem como
facilitar a elaboração de uma estratégia passiva de alocação na classe de ativos.
O Fundo será fechado com cotas negociadas em Bolsa, tendo potencial de serem vendidas
com maior liquidez.
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Fluxo de Seleção de ativos da carteira do Fundo

IFI-E
O IFI-E é um benchmark dos FIIs classificados como FII de Renda, que investem pelo
menos 2/3 (dois terços) do seu patrimônio em empreendimentos para locação.
•

Metodologia:
•

Fundos já inclusos no IFIX e classificados na categoria ANBIMA “FII de
Renda”;

•

Limite máximo de 30 (trinta) fundos, selecionados pelo valor de mercado –
o que equivale a fundos que tiveram um volume total negociado em Mai/20
de R$75.000.000,00/dia (setenta e cinco milhões de reais por dia);

•

Ponderação por valor de mercado;

•

Sem limite de alocação máxima por fundo;

•

Cálculo do retorno incluindo a valorização da cota e o dividendo pago;

•

Rebalanceamento quadrimestral, seguindo o rebalanceamento do IFIX;

•

Início em Janeiro de 2020, com backtest a partir de Janeiro de 2014.
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Carteira Teórica do Índice IFI-E (rebalanceamento em maio/20)

Fonte: Banco Inter, B3 - Data-base: 05/06/2020

Correlação entre índices

Fonte: Banco Inter, Anbima, B3, Bloomberg - Data-base: 29/05/2020
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Dados do Fundo IFI-E (rebalanceamento em maio/20)

Fonte: Banco Inter, B3 - Data-base: 05/06/2020

Política de investimentos
A participação do Fundo em empreendimentos imobiliários na forma prevista na Instrução
CVM 472 será realizada mediante aquisição, pelo Administrador, de Cotas de FII
pertencentes à carteira teórica do índice de referência IFI-E na forma do Regulamento, não
havendo, portanto, discricionariedade na seleção de tais Ativos pelo Administrador.
O Fundo poderá adquirir Ativos de Liquidez que tenham sido emitidos na forma da
Resolução 2.921.
O Fundo, para realizar o pagamento das despesas ordinárias e dos encargos previstos no
item 10 do Regulamento ou enquanto não aplicar em Ativos, poderá manter parcela do
seu patrimônio permanentemente aplicada em Ativos de Liquidez.
Os atos que caracterizem situações de conflito de interesses entre o Fundo e o
Administrador dependem de aprovação prévia, específica e informada em assembleia geral
de Cotistas, nos termos do artigo 34 da Instrução CVM 472.
Não obstante o disposto no item acima, quando da formalização de sua adesão ao
Regulamento, os Cotistas manifestam sua ciência com relação à prestação dos serviços de
(i) gestão do Fundo; e (ii) distribuição de Cotas do Fundo, pelo Administrador.
No exercício das atividades de gestão do Fundo, o Administrador terá discricionariedade
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na seleção e diversificação dos Ativos de Liquidez da carteira do Fundo, devendo, com
relação aos Ativos da carteira do Fundo, observar a Política de Investimento descrita no
Regulamento, respeitados eventuais limites que venham a ser aplicáveis por conta da
ocorrência da concentração do patrimônio líquido do Fundo em valores mobiliários,
conforme previsto abaixo.
Sem prejuízo da Política de Investimento do Fundo, em caráter excepcional, poderão
eventualmente compor a carteira de investimento do Fundo imóveis, gravados com ônus
reais ou não, e direitos reais em geral sobre imóveis (em qualquer localidade dentro do
território nacional), participações societárias de sociedades imobiliárias e/ou em outros
ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que não os Ativos e/ou Ativos de Liquidez,
nas hipóteses de: (i) execução ou excussão de garantias relativas aos Ativos de titularidade
do Fundo e/ou (ii) renegociação de dívidas decorrentes dos Ativos de titularidade do Fundo,
sendo certo que o Fundo não realizará investimentos em imóveis de forma direta.
De acordo com o disposto no item acima, a carteira do Fundo poderá, eventualmente, ter
bens imóveis em sua composição, os quais, por sua vez, deverão ser avaliados por empresa
especializada independente no prazo exigido nos termos da regulamentação aplicável. O
laudo de avaliação dos imóveis será preparado de acordo com o Anexo 12 à Instrução CVM
472 e deverá ser atualizado anualmente antes do encerramento de cada exercício social.
A estratégia de cobrança dos Ativos e dos Ativos de Liquidez que eventualmente estiverem
inadimplentes será estabelecida e implementada pelo Administrador, independentemente
de aprovação em assembleia geral de Cotistas, mediante a adoção dos procedimentos
pertinentes aos respectivos Ativos ou Ativos de Liquidez, observada a natureza e
características de cada um dos Ativos e dos Ativos de Liquidez de titularidade do Fundo.
O saldo de caixa existente no Fundo que não for compulsoriamente distribuído aos Cotistas
será aplicado em qualquer um dos Ativos de Liquidez, a critério do Administrador, até que
este encontre Ativos que atendam à Política de Investimento estabelecida no Regulamento.
Caso o Administrador não encontre Ativos para investimento pelo Fundo, a seu critério, o
saldo de caixa poderá ser distribuído aos Cotistas, a título de amortização de rendimentos
(distribuição adicional de rendimentos) e/ou amortização de principal.
O Fundo terá o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a data de encerramento de
cada oferta de Cotas do Fundo para enquadrar a sua carteira de acordo com a Política de
Investimento estabelecida no Regulamento.
Caso o Fundo não enquadre a sua carteira de acordo com a Política de Investimento dentro
do prazo mencionado acima, o Administrador convocará assembleia geral de Cotistas,
sendo que, caso a assembleia não seja instalada, ou uma vez instalada, não se chegue a
uma conclusão a respeito das medidas a serem tomadas para fins de enquadramento da
carteira, o Administrador deverá, a seu exclusivo critério, realizar a amortização de
principal, na forma do item acima ou ainda, a liquidação antecipada do Fundo, na forma
do item 16.1 do Regulamento.
O objeto do Fundo e sua Política de Investimento não poderão ser alterados sem prévia
deliberação da assembleia geral de Cotistas, tomada de acordo com o quórum estabelecido
no item 15.3 do Regulamento.
O Fundo poderá realizar operações de day trade, assim consideradas aquelas iniciadas e

73

encerradas no mesmo dia, independentemente de o Fundo possuir estoque ou posição
anterior do mesmo Ativo e/ou Ativo de Liquidez.
Caberá ao Administrador praticar todos os atos que entender necessários ao cumprimento
da Política de Investimento estabelecida no Regulamento, conforme estabelecidas nos
termos da legislação e regulamentação aplicáveis.
Os Ativos e/ou Ativos de Liquidez de titularidade do Fundo devem ser registrados,
custodiados ou mantidos em conta de depósito diretamente em nome do Fundo, conforme
o caso, em contas específicas abertas no Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC, no sistema de liquidação financeira administrado pela B3 ou em instituições ou
entidades autorizadas à prestação desse serviço pelo BACEN ou pela CVM, excetuando-se
as aplicações do Fundo em cotas dos Fundos Investidos.
Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para
registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na
regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com
o manual de precificação adotado pelo Administrador, enquanto prestador dos serviços de
custodiante e de controladoria do Fundo, disponível para consulta em sua página da rede
mundial de computadores, ou pela instituição que venha a substituir o Administrador na
prestação dos serviços de controladoria para o Fundo, observado o disposto no item abaixo.
A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com
base no manual de precificação do Administrador, enquanto custodiante do Fundo.
Deverão ser observados os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos
financeiros estabelecidos nas regras gerais sobre fundos de investimento, aplicando-se as
regras de desenquadramento e reenquadramento lá estabelecidas (“Critérios de
Concentração”), observadas adicionalmente as disposições constantes nos subitens
abaixo, bem como as demais disposições aplicáveis nos termos das regras gerais sobre
fundos de investimento.
No caso de investimentos em Cotas de FII, nos termos das regras gerais sobre fundos de
investimento, o Fundo poderá aplicar até 10% (dez por cento) do seu patrimônio líquido
por emissor, compreendendo-se como emissor o FII em questão, não se aplicando nesta
hipótese os limites de concentração por modalidade de ativos financeiros, nos termos do
parágrafo sexto do artigo 45 da Instrução CVM 472.
Em atendimento ao disposto nas regras gerais sobre fundos de investimento, o Fundo não
poderá deter mais de 20% (vinte por cento) de seu patrimônio líquido em títulos ou valores
mobiliários de emissão de empresas ligadas ao Administrador, sem prejuízo das demais
disposições regulamentares e da aprovação em assembleia geral quando caracterizada
situação de conflito de interesses, nos termos da regulamentação específica.
Em atendimento ao disposto nas regras gerais sobre fundos de investimento, o Fundo
poderá investir até 100% (cem por cento) do montante de seus recursos que possam ser
investidos em cotas de Fundos Investidos administrados pelo Administrador ou empresa a
ele ligada na forma permitida na regulamentação específica, observado que, caso esteja
configurada uma situação de conflito de interesses, tal investimento dependerá de
aprovação prévia, específica e informada em assembleia geral de Cotistas, nos termos do
artigo 34 da Instrução CVM 472.
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A carteira de Ativos do Fundo deverá ser composta estritamente por Cotas de FII que
estejam presentes na carteira teórica vigente do IFI-E e por Ativos de Liquidez.
O Fundo investirá no mínimo 90% (noventa por cento) de seu patrimônio em Cotas de FII
que compõem a carteira teórica do IFI-E, de forma a refletir a variação e rentabilidade do
Índice, observados os limites previstos neste Regulamento e as regras gerais sobre fundos
de investimento.
Sem prejuízo do disposto acima, ainda que um determinado FII venha a representar peso
superior a 10% (dez por cento) da carteira teórica do Índice, o peso das cotas de tal FII
na carteira do Fundo será limitado a 10% (dez por cento), para fins de observar os limites
de concentração previstos na legislação vigente e no Regulamento. O montante de recursos
não alocado na aquisição de cotas de um FII por conta da limitação mencionada acima
será aplicado em cotas dos demais FII que compõem a carteira do fundo buscando
minimizar a diferença entre a performance do Fundo e do Índice (tracking error),
respeitando sempre o limite de 10% (dez por cento) para cada fundo, individualmente.
Durante o Prazo de Enquadramento o Administrador, a seu exclusivo critério e tendo em
vista o objetivo e a política de investimento do Fundo, efetuará o ajuste da composição da
carteira do Fundo.
No caso de um FII integrante do Índice que possua restrições de liquidez no mercado à
vista e que, porventura, tenha seu preço afetado pelas ordens de compra e/ou venda do
Fundo, seu peso dentro da carteira do Fundo poderá ser menor do que o seu respectivo
peso na carteira teórica do Índice ao final do Prazo de Enquadramento. Desta forma, o
excedente será distribuído para aqueles FII que apresentem maior liquidez e capacidade
de alocação do excedente. Esta regra também será válida no caso de alocação do peso
excedente descrito acima.
O Administrador poderá ajustar a composição da carteira do Fundo sempre que a
composição do Índice sofrer ajustes devido a distribuição de rendimentos, subscrição,
aumento de cotas ou qualquer outro evento que afete a composição da carteira teórica do
Índice, observada a metodologia de cálculo, a divulgação do Índice, os limites do
Regulamento e legislação vigente e o objetivo e a Política de Investimento do Fundo.
O Fundo poderá utilizar os recursos aplicados em Ativos de Liquidez para participar destes
eventos para qualquer evento de subscrição de um FII que compõe a carteira do Fundo.
Caso ocorra mais de um evento de subscrição no mesmo período, o Fundo priorizará a
subscrição do FII que possui maior representatividade em sua carteira, visto que este FII
possui maior possibilidade de permanecer na carteira teórica do Índice na próxima data de
rebalanceamento. O montante de subscrição respeitará os limites previstos no
Regulamento, na legislação aplicável e o montante de recursos disponível em Ativos de
Liquidez.
O Administrador não buscará auferir rentabilidade superior à performance e ao
desempenho do Índice.
Os rendimentos auferidos pelo FUNDO serão pagos aos cotistas, respeitando o limite de
5% (cinco por cento) para composição do “fundo de reserva” mantido em caixa para
despesas extraordinárias e para participação em eventos de subscrição, conforme item
4.10.2.2 do Regulamento.
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Visto que o FUNDO distribuirá seus rendimentos, o preço histórico da cotação de mercado
do FUNDO será divergente do histórico do Índice, que considera o reinvestimento das
receitas recebidas. Para realizar comparação entre o FUNDO e o Índice deve-se ajustar o
preço histórico da cotação do FUNDO pelos rendimentos distribuídos, acrescidos dos custos
de manutenção do FUNDO e do “fundo de reserva”, mantido em caixa para despesas
extraordinárias e participação em eventos de subscrição.
As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador ou de
qualquer instituição pertencente ao mesmo conglomerado do Administrador, de qualquer
mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.
Remuneração do Administrador e dos demais prestadores de serviços
Taxa de Administração
Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administrador, gestor,
escriturador e custodiante, o Fundo pagará ao Administrador uma taxa de administração
(“Taxa de Administração”) equivalente a 0,30% (três décimos por cento) ao ano sobre o
patrimônio líquido do Fundo, calculado conforme item 7.3 do Regulamento.
A Taxa de Administração é calculada, apropriada e paga em Dias Úteis (conforme abaixo
definido), mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis.
Nos termos do artigo 36, §1º, inciso I da Instrução CVM 472 caso o Fundo passe a integrar
índice de mercado a Taxa de Administração poderá corresponder a um percentual sobre o
valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento
das Cotas no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, caso referidas
Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado,
conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de
mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das
cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas
pelo Fundo.
Os tributos incidentes sobre a Taxa de Administração serão arcados pelos seus respectivos
responsáveis tributários, conforme definidos na legislação tributária aplicável.
Taxa de Perfomance
Não haverá cobrança de taxa de ingresso ou taxa de saída, ou de qualquer taxa de
performance.
Política de distribuição de resultados
O Administrador distribuirá aos Cotistas, independentemente da realização de assembleia
geral de Cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos pelo
Fundo, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral
encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.
Após o encerramento da oferta pública de distribuição das Cotas da Primeira Emissão do
Fundo, a distribuição de rendimentos prevista acima será realizada mensalmente, sempre
no 9º (nono) Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo Fundo, a
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título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos, sendo que
eventual saldo de lucros auferidos não distribuído, conforme apurado com base em balanço
ou balancete semestral, será pago na próxima data prevista para distribuição de
rendimentos, observados os procedimentos da B3.
Exclusivamente durante a oferta pública de distribuição das Cotas da Primeira Emissão do
Fundo, e observada a obrigação de distribuição semestral de rendimentos nos termos do
parágrafo único do artigo 10 da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada,
o Fundo somente realizará distribuições de rendimentos, a critério do Administrador, caso
tenham sido atendidos os seguintes requisitos: (i) as Cotas sejam admitidas à negociação
exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado, nos termos do
inciso III do caput do artigo 3º da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004; e (ii) o
Fundo possua, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas, conforme inciso I do parágrafo único
do mesmo artigo da referida lei.
Nos casos previstos no item 4.3.1 do Regulamento, o saldo de caixa referido no item 4.3
do Regulamento poderá ser distribuído aos Cotistas, a título de amortização de
rendimentos (distribuição adicional de rendimentos) e/ou amortização de principal.
Os valores previstos acima serão distribuídos aos Cotistas sempre na próxima data prevista
para distribuição de rendimentos, observados os procedimentos estabelecidos pela B3.
Farão jus aos valores de que trata os itens 12.1 e 12.2 do Regulamento, bem como
respectivos subitens acima, os titulares de Cotas do Fundo no fechamento do último Dia
Útil de cada mês de apuração dos lucros auferidos, de acordo com as contas de depósito
mantidas pela instituição responsável pela prestação de serviços de escrituração das Cotas
do Fundo.
O Administrador utilizará as disponibilidades do Fundo para atender às suas exigibilidades,
observada a seguinte ordem de preferência: (i) pagamento dos encargos previstos no
Regulamento, e (ii) distribuição dos lucros auferidos aos Cotistas, na forma prevista no 12
do Regulamento.
Todas as Cotas devidamente emitidas, subscritas e integralizadas farão jus à distribuição
de rendimentos em igualdade de condições.
Os pagamentos de que trata este item serão realizados em moeda corrente nacional, por
meio de ordem de pagamento, crédito em conta corrente, documento de ordem de crédito,
ou outro mecanismo de transferência de recursos autorizado pelo BACEN.
Perfil do Administrador
A Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira com sede
na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, nº 1.219, 21º
andar/parte, Santo Agostinho, CEP 30190-131, inscrita no CNPJ sob o nº
18.945.670/0001-01, autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração
de carteiras de valores mobiliários pelo Ato Declaratório CVM nº 13.432, de 09 de
dezembro de 2013 é a instituição responsável pela administração, custódia e escrituração
do Fundo, bem como pela distribuição das Cotas da presente Emissão.
A área de Administração Fiduciária do Administrador começou suas atividades em 2017,
incialmente voltada para atender às necessidades dos fundos que já eram geridos pela
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instituição. Com a evolução e crescimento da instituição, o Administrador ampliou o seu
escopo de atuação para atender as necessidades relativas à administração de fundos para
novos fundos.
Ao final de janeiro de 2020, o Administrador superou R$ 1,2 bilhão em ativos sob
administração, volume cerca 170% (cento e setenta por cento) superior em relação ao
volume verificado ao final de 2018.
Pertencente ao Grupo Inter, o Administrador é controlado pelo Banco Inter. O Banco Inter
é o único banco digital, completo e gratuito, com produtos e serviços financeiros para
pessoas físicas e jurídicas. Ao final de 2019, o Banco Inter ultrapassou a marca de 4
milhões de correntistas.
Através da Plataforma Aberta Inter (PAI), o Grupo Inter oferta produtos de investimento
do Banco Inter e de terceiros para seus clientes. O ano de 2019 encerrou com cerca de
425 mil investidores, um avanço de 269% em relação a 2018, e cerca de R$ 11,9 bilhões
em recursos sob custódia.
Na data deste Prospecto Definitivo, a pessoa responsável pelas atividades conduzidas pelo
Administrador é a srta. Maria Clara Guimarães Gusmão, Diretora responsável pela Área de
Administração Fiduciária.
A declaração do Coordenador Líder e Administrador relativa ao artigo 56 da Instrução CVM
400 encontra-se no Anexo V deste Prospecto Definitivo.
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FATORES DE RISCO
Antes de tomar uma decisão de investimento no Fundo, os potenciais Investidores devem,
considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e seu perfil
de risco, avaliar cuidadosamente todas as informações disponíveis neste Prospecto
Definitivo e no Regulamento, inclusive, mas não se limitando a, aquelas relativas à política
de investimento, à composição da carteira e aos fatores de risco descritos nesta seção, aos
quais o Fundo e os Investidores estão sujeitos.
Tendo em vista a natureza dos investimentos a serem realizados pelo Fundo, os Cotistas
devem estar cientes dos riscos a que estarão sujeitos os investimentos e aplicações do
Fundo, conforme descritos abaixo, não havendo, garantias, portanto, de que o capital
efetivamente integralizado será remunerado conforme expectativa dos Cotistas.
Os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do
mercado, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação
atípica nos mercados de atuação e, mesmo que o Administrador mantenha rotinas e
procedimentos de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da
possibilidade de perdas para o Fundo e para os Cotistas.
A seguir encontram-se descritos os principais riscos inerentes ao Fundo, os quais não são
os únicos aos quais estão sujeitos os investimentos no Fundo e no Brasil em geral. Os
negócios, situação financeira ou resultados do Fundo podem ser adversa e materialmente
afetados por quaisquer desses riscos, sem prejuízo de riscos adicionais que não sejam
atualmente de conhecimento do Administrador ou que sejam julgados de pequena
relevância neste momento.
I.

Riscos relativos ao Fundo, à Oferta e aos Ativos

Risco Tributário
A Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, estabelece que os fundos de investimento
imobiliário devem distribuir, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros
auferidos aos seus Cotistas, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço
ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e em 31 de dezembro de cada ano.
Nos termos da mesma Lei, o fundo que aplicar recursos em empreendimentos imobiliários
que tenham como incorporador, construtor ou sócio, cotista que detenha, isoladamente ou
em conjunto com pessoas a ele relacionadas, percentual superior a 25% (vinte e cinco por
cento) das Cotas emitidas pelo Fundo, sujeita-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas
para fins de incidência da tributação corporativa cabível (IRPJ, contribuição social sobre o
lucro líquido – CSLL, contribuição ao programa de integração social – PIS e contribuição
ao financiamento da seguridade social - COFINS).
Os rendimentos e ganhos líquidos auferidos pelo Fundo em aplicações financeiras de renda
fixa e renda variável sujeitam-se à incidência do IR retido na fonte de acordo com as
mesmas normas aplicáveis às aplicações financeiras de pessoas jurídicas, exceto em
relação às aplicações financeiras referentes a letras hipotecárias, certificados de recebíveis
imobiliários, letras de crédito imobiliário e cotas de fundos de investimento imobiliário
admitidas exclusivamente em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, nos
termos da legislação tributária, podendo tal imposto ser compensado com aquele retido na
fonte pelo Fundo quando da distribuição de rendimentos e ganhos de capital aos Cotistas.
Ainda de acordo com a Lei n.º 9.779, de 19 de janeiro de 1999, os rendimentos e os
ganhos de capital auferidos quando distribuídos aos Cotistas são tributados na fonte pela
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alíquota de 20% (vinte por cento). Não obstante, de acordo com o artigo 3º, parágrafo
único, inciso ii, da Lei n.º 11.033, de 21 de dezembro de 2004, alterada pela Lei n.º 11.196,
de 21 de novembro de 2005, haverá isenção do imposto de renda retido na fonte e na
declaração de ajuste anual das pessoas físicas com relação aos rendimentos distribuídos
pelo Fundo ao Cotista pessoa física, desde que observados, cumulativamente, os seguintes
requisitos: (i) o Cotista pessoa física seja titular de menos de 10% (dez por cento) das
Cotas emitidas pelo Fundo e tais Cotas lhe derem o direito ao recebimento de rendimento
igual ou inferior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo; (ii)
o Fundo conte com no mínimo 50 (cinquenta) Cotistas; e (iii) as Cotas sejam admitidas à
negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado.
Dessa forma, caso seja realizada uma distribuição de rendimentos pelo Fundo em qualquer
momento em que tais requisitos não tenham sido atendidos, os Cotistas estarão sujeitos
à tributação a eles aplicável, na forma da legislação em vigor.
Adicionalmente, caso ocorra alteração na legislação que resulte em revogação ou restrição
à referida isenção, os rendimentos e os ganhos de capital auferidos poderão vir a ser
tributados no momento de sua distribuição aos Cotistas, ainda que a apuração de
resultados pelo Fundo tenha ocorrido anteriormente à mudança na legislação.
Assim, o Risco Tributário engloba o risco de perdas decorrente da criação de novos tributos,
extinção de benefício fiscal, majoração de alíquotas, interpretação diversa da legislação
vigente sobre a incidência de quaisquer tributos ou a revogação de isenções vigentes,
sujeitando o Fundo ou seus Cotistas a novos recolhimentos não previstos inicialmente.
Liquidez Reduzida das Cotas
O mercado secundário existente no brasil para negociação de cotas de fundos de
investimento imobiliário apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que
existirá no futuro um mercado para negociação das Cotas que permita aos Cotistas sua
alienação, caso estes decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, os Cotistas podem ter
dificuldade em realizar a venda das suas Cotas no mercado secundário, ou obter preços
reduzidos na venda das Cotas, bem como em obter o registro para uma oferta secundária
de suas Cotas junto à CVM. Além disso, durante o período entre a data de determinação
do beneficiário da distribuição de rendimentos, da distribuição adicional de rendimentos ou
da amortização de principal e a data do efetivo pagamento, o valor obtido pelo Cotista em
caso de negociação das Cotas no mercado secundário, poderá ser afetado.
Riscos de Mercado
Existe o risco de variação no valor e na rentabilidade dos Ativos e dos Ativos de Liquidez
da carteira do Fundo, que pode aumentar ou diminuir, de acordo com as flutuações de
preços, cotações de mercado e dos critérios para precificação dos Ativos e dos Ativos de
Liquidez. Além disso, poderá haver oscilação negativa no valor das Cotas pelo fato do
Fundo poder adquirir títulos que são remunerados por uma taxa de juros que sofrerá
alterações de acordo com o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado para as
datas de vencimento desses títulos. Em caso de queda do valor dos Ativos e dos Ativos de
Liquidez que compõem a carteira do Fundo, o patrimônio líquido do Fundo pode ser afetado
negativamente. A queda dos preços dos Ativos e dos Ativos de Liquidez integrantes da
carteira pode ser temporária, não existindo, no entanto, garantia de que não se estendam
por períodos longos e/ou indeterminados.
Adicionalmente, devido à possibilidade de concentração da carteira em Ativos, de acordo
com a política de investimento estabelecida no regulamento, há um risco adicional de
liquidez dos Ativos, uma vez que a ocorrência de quaisquer dos eventos previstos acima,
isolada ou cumulativamente, pode afetar adversamente o preço e/ou rendimento dos
Ativos da carteira do Fundo. Nestes casos, o Administrador pode ser obrigado a liquidar os
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Ativos do Fundo a preços depreciados, podendo, com isso, influenciar negativamente o
valor das Cotas.
Fatores Macroeconômicos Relevantes
O Fundo está sujeito, direta ou indiretamente, às variações e condições dos mercados de
títulos e valores mobiliários, que são afetados principalmente pelas condições políticas e
econômicas nacionais e internacionais. Variáveis exógenas, tais como a ocorrência, no
Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado, ou, ainda,
de eventos de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e
influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo
variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e mudanças legislativas,
as quais poderão resultar em perdas para os Cotistas. Não será devida pelo Fundo ou por
qualquer pessoa, incluindo o Administrador, qualquer indenização, multa ou penalidade de
qualquer natureza, caso os Cotistas sofram qualquer dano ou prejuízo resultante de
quaisquer de tais eventos.
Riscos de Liquidez e Descontinuidade do Investimento
Os fundos de investimento imobiliário representam modalidade de investimento em
desenvolvimento no mercado brasileiro e são constituídos, por força regulamentar, como
condomínios fechados, não sendo admitido resgate das Cotas, antecipado ou não, em
hipótese alguma. Os Cotistas poderão enfrentar dificuldades na negociação das Cotas no
mercado secundário. Adicionalmente, determinados Ativos e/ou Ativos de Liquidez do
Fundo podem passar por períodos de dificuldade de execução de ordens de compra e
venda, ocasionados por baixas ou demanda e negociabilidade inexistentes. Nestas
condições, o Administrador poderá enfrentar dificuldade de liquidar ou negociar tais Ativos
e/ou Ativos de Liquidez pelo preço e no momento desejados e, consequentemente, o Fundo
poderá enfrentar problemas de liquidez. Adicionalmente, a variação negativa dos Ativos
e/ou Ativos de Liquidez poderá impactar o patrimônio líquido do Fundo. Na hipótese de o
patrimônio líquido do Fundo ficar negativo, os Cotistas podem ser chamados a aportar
recursos adicionais no Fundo. Além disso, o Regulamento estabelece algumas hipóteses
em que a Assembleia Geral de Cotistas poderá optar pela liquidação do Fundo e outras
hipóteses em que o resgate das Cotas poderá ser realizado mediante a entrega aos Cotistas
dos Ativos e/ou Ativos de Liquidez integrantes da carteira do Fundo. Em ambas as
situações, os Cotistas poderão encontrar dificuldades para vender os Ativos e/ou os Ativos
de liquidez recebidos quando da liquidação do Fundo.
Riscos do uso de Derivativos
Os Ativos e/ou os Ativos de Liquidez a serem adquiridos pelo Fundo são contratados a
taxas pré-fixadas ou pós-fixadas, contendo condições distintas de pré-pagamento. O Fundo
tem a possibilidade de utilizar instrumentos derivativos para minimizar eventuais impactos
resultantes deste descasamento, mas a contratação, pelo Fundo, dos referidos
instrumentos de derivativos poderá acarretar oscilações negativas no valor de seu
patrimônio líquido superiores àquelas que ocorreriam se tais instrumentos não fossem
utilizados. A contratação deste tipo de operação não deve ser entendida como uma
garantia do Fundo, do Administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo
Garantidor de Crédito - FGC de remuneração das Cotas do Fundo. A contratação de
operações com derivativos poderá resultar em perdas para o Fundo e para os Cotistas.
Risco do Investimento nos Ativos de Liquidez
O Fundo poderá investir nos Ativos de Liquidez que, pelo fato de serem de curto prazo e
possuírem baixo risco de crédito, podem afetar negativamente a rentabilidade do Fundo.
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Adicionalmente, os rendimentos originados a partir do investimento em Ativos de Liquidez,
serão tributados de forma análoga à tributação dos rendimentos auferidos por pessoas
jurídicas (tributação regressiva de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento)
a 15,0% (quinze por cento), dependendo do prazo do investimento) e tal fato poderá
impactar negativamente na rentabilidade do Fundo.
Riscos atrelados aos Fundos Investidos
Pode não ser possível para o Administrador identificar falhas na administração ou na gestão
dos Fundos investidos, respectivamente, hipóteses em que o Administrador não
responderá pelas eventuais consequências.
Riscos de Concentração da Carteira
Caso o Fundo invista preponderantemente em valores mobiliários, deverão ser observados
os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos
nas regras gerais sobre fundos de investimento, aplicando-se as regras de
desenquadramento e reenquadramento lá estabelecidas. O risco da aplicação no Fundo
terá íntima relação com a concentração da carteira, sendo que, quanto maior for a
concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial.
Os riscos de concentração da carteira englobam, ainda, na hipótese de inadimplemento do
emissor do ativo em questão, o risco de perda de parcela substancial ou até mesmo da
totalidade do capital integralizado pelos Cotistas.
Riscos do Prazo
Alguns dos Ativos objeto de investimento pelo Fundo são aplicações, preponderantemente,
de médio e longo prazo, que possuem baixa, ou nenhuma, liquidez no mercado secundário
e o cálculo de seu valor de face para os fins da contabilidade do Fundo é realizado via
marcação a mercado. Neste mesmo sentido, os Ativos e/ou Ativos de Liquidez que poderão
ser objeto de investimento pelo Fundo têm seu valor calculado através da marcação a
mercado.
Desta forma, a realização da marcação a mercado dos Ativos e dos Ativos de Liquidez do
Fundo, visando ao cálculo do patrimônio líquido deste, pode causar oscilações negativas
no valor das Cotas, cujo cálculo é realizado mediante a divisão do patrimônio líquido do
Fundo pela quantidade de Cotas emitidas até então.
Assim, mesmo nas hipóteses de os Ativos e/ou Ativos de Liquidez não sofrerem nenhum
evento de não pagamento de juros e principal, ao longo do prazo de duração do Fundo, as
Cotas do Fundo poderão sofrer oscilações negativas de preço, o que pode impactar
negativamente na negociação das Cotas pelo investidor que optar pelo desinvestimento.
Risco de Crédito
Os bens integrantes do patrimônio do Fundo estão sujeitos ao inadimplemento dos
devedores e coobrigados, diretos ou indiretos, dos Ativos e dos Ativos de Liquidez que
integram a carteira do Fundo, ou pelas contrapartes das operações do Fundo assim como
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à insuficiência das garantias outorgadas em favor de tais Ativos e/ou Ativos de Liquidez,
podendo ocasionar, conforme o caso, a redução de ganhos ou mesmo perdas financeiras
até o valor das operações contratadas.
Risco de Desenquadramento Passivo Involuntário
Sem prejuízo do quanto estabelecido no Regulamento, na ocorrência de algum evento que
enseje o desenquadramento passivo involuntário, a CVM poderá determinar ao
Administrador, sem prejuízo das penalidades cabíveis, a convocação de Assembleia Geral
de Cotistas para decidir sobre uma das seguintes alternativas: (i) transferência da
administração ou da gestão do Fundo, ou de ambas; (ii) incorporação a outro Fundo; ou
(iii) liquidação do Fundo.
A ocorrência das hipóteses previstas nos itens “i” e “ii” acima poderá afetar negativamente
o valor das Cotas e a rentabilidade do Fundo. Por sua vez, na ocorrência do evento previsto
no item “iii” acima, não há como garantir que o preço de venda dos Ativos e dos Ativos de
Liquidez do Fundo será favorável aos Cotistas, bem como não há como assegurar que os
Cotistas conseguirão reinvestir os recursos em outro investimento que possua
rentabilidade igual ou superior àquela auferida pelo investimento nas Cotas do Fundo.
Risco de não concretização da Oferta das Cotas da 1ª Emissão (e de eventuais
novas ofertas de Cotas subsequentes) e de cancelamento das ordens de
subscrição condicionadas e do Investimento por Pessoas Vinculadas
No âmbito da 1ª emissão de Cotas do Fundo (e de eventuais novas ofertas de Cotas
subsequentes), existe a possibilidade de liquidação do Fundo caso não seja subscrito o
montante de Cotas equivalente ao patrimônio mínimo inicial (sendo que, no caso de
eventuais novas ofertas de Cotas subsequentes, a possibilidade é de o Fundo ter um
patrimônio menor do que o esperado em cada oferta).
Assim, caso o patrimônio mínimo inicial não seja atingido (ou o volume mínimo de cada
oferta de Cotas subsequente), o Administrador irá devolver, aos subscritores que tiverem
integralizado suas Cotas, (i) o valor estabelecido nos documentos da respectiva oferta, e
(ii) a taxa de distribuição primária paga pelo respectivo investidor sem qualquer
remuneração/acréscimo, sendo que, na 1ª emissão, o Fundo será liquidado. Neste caso,
em razão dos riscos de mercado, do risco de crédito, bem como na hipótese de o Fundo
não conseguir investir os recursos captados no âmbito da respectiva oferta pública de
distribuição de Cotas em ativos cuja rentabilidade faça frente aos encargos do Fundo, os
Investidores que tenham adquirido Cotas no âmbito de cada oferta do Fundo poderão
eventualmente receber um valor inferior àquele por eles integralizado, o que poderá
resultar em um prejuízo financeiro para o respectivo investidor.
Adicionalmente, as ordens de subscrição realizadas por Investidores cuja integralização
esteja condicionada na forma prevista no artigo 31 da instrução CVM 400, e por Pessoas
Vinculadas poderão vir a ser canceladas, nas hipóteses previstas nos documentos da
Oferta, sendo que, nesta hipótese, tais Investidores farão jus ao recebimento (i) do valor
por Cota da respectiva emissão integralizado pelo respectivo Investidor multiplicado pela
quantidade de Cotas da respectiva emissão canceladas, deduzidos os tributos incidentes,
conforme aplicável, e (ii) da taxa de distribuição primária sem qualquer
remuneração/acréscimo, o que poderá impactar negativamente o valor das Cotas dos
demais Investidores que permanecerem no Fundo, caso ocorram os eventos descritos
nos fatores de risco de “risco de crédito” e de “risco de mercado”, bem como na hipótese
de o Fundo não conseguir investir os recursos captados no âmbito da respectiva oferta
pública de distribuição de Cotas em ativos cuja rentabilidade faça frente aos encargos do
Fundo.
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Por fim, o efetivo recebimento dos recursos pelos Investidores que tenham suas
respectivas ordens de subscrição canceladas, em quaisquer das hipóteses previstas nos
documentos da oferta das Cotas o está sujeito ao efetivo recebimento, pelo Fundo, dos
respectivos valores decorrentes da liquidação ou da venda dos Ativos e dos Ativos de
Liquidez adquiridos pelo Fundo com os recursos decorrentes da subscrição das respectivas
Cotas, de modo que qualquer hipótese de inadimplência em relação a tais Ativos poderá
prejudicar o recebimento, pelos investidores, dos valores a que fazem jus em razão do
cancelamento de suas ordens de subscrição.
Risco de não materialização das perspectivas contidas nos Documentos de
ofertas das Cotas
Os prospectos, conforme aplicável, contêm e/ou conterão, quando forem distribuídos,
informações acerca do Fundo, do mercado imobiliário, dos Ativos e dos Ativos de Liquidez
que poderão ser objeto de investimento pelo Fundo, bem como das perspectivas acerca do
desempenho futuro do Fundo, que envolvem riscos e incertezas.
Ainda a este respeito, cumpre destacar que a rentabilidade alvo descrita no item 4.1 do
regulamento refere-se a um objetivo de rentabilização das Cotas do Fundo em um
horizonte de longo prazo, cuja concretização está sujeita a uma série de fatores de risco e
de elementos de natureza econômica e financeira. Esta rentabilidade alvo não representa
promessa ou garantia de rentabilidade ou isenção de riscos para os Cotistas.
As perspectivas acerca do desempenho futuro do Fundo, do mercado imobiliário, dos Ativos
e dos Ativos de Liquidez que poderão ser objeto de investimento pelo Fundo, do seu mercado
de atuação e situação macroeconômica não conferem garantia de que o desempenho futuro
do Fundo seja consistente com essas perspectivas. Os eventos futuros poderão diferir
sensivelmente das tendências indicadas nos prospectos, conforme aplicável.
Cobrança dos Ativos e dos Ativos de Liquidez, possibilidade de aporte adicional
pelos Cotistas e possibilidade de perda do Capital Investido
Os custos incorridos com os procedimentos necessários à cobrança dos Ativos e dos Ativos
de Liquidez integrantes da carteira do Fundo e à salvaguarda dos direitos, interesses e
prerrogativas dos Cotistas são de responsabilidade do Fundo, devendo ser suportados até
o limite total de seu patrimônio líquido, sempre observado o que vier a ser deliberado pelos
Cotistas reunidos em Assembleia Geral de Cotistas. O Fundo somente poderá adotar e/ou
manter os procedimentos judiciais ou extrajudiciais de cobrança de tais Ativos, uma vez
ultrapassado o limite de seu patrimônio líquido, caso os titulares das Cotas aportem os
valores adicionais necessários para a sua adoção e/ou manutenção. Dessa forma, havendo
necessidade de cobrança judicial ou extrajudicial dos Ativos e dos Ativos de Liquidez, os
Cotistas poderão ser chamados a aportar recursos ao Fundo, para assegurar a adoção e
manutenção das medidas cabíveis para a salvaguarda de seus interesses. Nenhuma
medida judicial ou extrajudicial será iniciada ou mantida pelo Administrador antes do
recebimento integral do referido aporte e da assunção pelos Cotistas do compromisso de
prover os recursos necessários ao pagamento da verba de sucumbência a que o Fundo
venha a ser eventualmente condenado. O Administrador e/ou qualquer de suas afiliadas
não são responsáveis, em conjunto ou isoladamente, pela não adoção ou manutenção dos
referidos procedimentos e por eventuais danos ou prejuízos, de qualquer natureza, sofridos
pelo Fundo e pelos Cotistas em decorrência da não propositura (ou prosseguimento) de
medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos, garantias e
prerrogativas do Fundo caso os cotistas deixem de aportar os recursos necessários para
tanto, nos termos do regulamento. Consequentemente, o Fundo poderá não dispor de
recursos suficientes para efetuar a amortização e, conforme o caso, o resgate, em moeda
corrente nacional, das Cotas, havendo, portanto, a possibilidade de os Cotistas até mesmo
perderem, total ou parcialmente, o respectivo capital investido.
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O Fundo poderá realizar a emissão de novas Cotas, o que poderá resultar em uma
diluição da participação do Cotista ou redução da rentabilidade
O Fundo poderá captar recursos adicionais no futuro através de novas emissões de Cotas
por necessidade de capital ou para aquisição de novos Ativos. Na eventualidade de
ocorrerem novas emissões, os Cotistas poderão ter suas respectivas participações diluídas,
uma vez que o Regulamento do Fundo não concede aos atuais Cotistas o direito de
preferência na subscrição de Cotas. Adicionalmente a rentabilidade do Fundo pode ser
afetada durante o período em que os respectivos recursos decorrentes da emissão de
novas Cotas não estiverem investidos nos termos da Política de Investimento do Fundo.
Risco de Inexistência de quórum nas deliberações a serem tomadas pela
Assembleia Geral de Cotistas
Determinadas matérias que são objeto de Assembleia Geral de Cotistas somente serão
deliberadas quando aprovadas por maioria qualificada dos Cotistas. Tendo em vista que
fundos imobiliários tendem a possuir número elevado de Cotistas, é possível que as
matérias que dependam de quórum qualificado fiquem impossibilitadas de aprovação pela
ausência de quórum para tanto (quando aplicável) na votação em tais Assembleias Gerais
de Cotistas. A impossibilidade de deliberação de determinadas matérias pode ensejar,
dentre outros prejuízos, a liquidação antecipada do Fundo.
Risco de Governança
Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas, exceto se as pessoas abaixo
mencionadas forem os únicos Cotistas ou mediante aprovação expressa da maioria dos
demais Cotistas na própria Assembleia Geral de Cotistas ou em instrumento de procuração
que se refira especificamente à Assembleia Geral de Cotistas em que se dará a permissão
de voto: (i) o Administrador; (ii) os sócios, diretores e funcionários do Administrador; (iii)
empresas ligadas ao Administrador, seus sócios, diretores e funcionários; (iv) os
prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; (v) o Cotista, na
hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que
concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e (vi) o Cotista cujo interesse seja
conflitante com o do Fundo. Tal restrição de voto pode trazer prejuízos às pessoas listadas
nos incisos “i” a “iv”, caso estas decidam adquirir Cotas.
Risco Regulatório
Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico deste Fundo considera um
conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos públicos
ou privados tendo por base a legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca
maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no
que tange a este tipo de operação financeira, em situações adversas de mercado poderá
haver perdas por parte dos Cotistas em razão do dispêndio de tempo e recursos para dar
eficácia ao arcabouço contratual.
Risco de Potencial Conflito de Interesses
Os atos que caracterizem situações de conflito de interesses entre o Fundo e o
Administrador, entre o Fundo e os Cotistas detentores de mais de 10% (dez por cento)
das Cotas do Fundo e entre o Fundo e o representante de Cotistas dependem de aprovação
prévia, específica e informada em Assembleia Geral de Cotistas, nos termos do inciso xii
do artigo 18 da Instrução CVM 472. Quando da formalização de sua adesão ao
Regulamento, os Cotistas manifestam sua ciência quanto à prestação dos seguintes
serviços pelo Administrador, antes do início da distribuição das Cotas do Fundo: (i) serviços
de gestão do Fundo; e (ii) serviços de distribuição de Cotas do Fundo. Deste modo, não é
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possível assegurar que a prestação desses serviços pelo Administrador não caracterizará
situações de conflito de interesses efetivo ou potencial, o que pode acarretar perdas
patrimoniais ao Fundo e aos Cotistas.
Risco relativo à Concentração e Pulverização
Poderá ocorrer situação em que um único Cotista venha a subscrever parcela substancial da
Emissão, passando tal Cotista a deter uma posição expressivamente concentrada,
fragilizando, assim, a posição dos eventuais Cotistas minoritários. Nesta hipótese, há
possibilidade de que deliberações sejam tomadas pelo Cotista majoritário em função de seus
interesses exclusivos em detrimento do Fundo e/ou dos Cotistas minoritários, observado o
plano de distribuição previsto no Prospecto de cada emissão do Fundo, conforme o caso.
Não existência de Garantia de Eliminação de Riscos
A realização de investimentos no Fundo expõe o Cotista aos riscos a que o Fundo está sujeito,
os quais poderão acarretar perdas para os Cotistas. Tais riscos podem advir da simples
consecução do objeto do Fundo, assim como de motivos alheios ou exógenos, tais como
moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos Ativos e/ou aos Ativos de
Liquidez, mudanças impostas a esses Ativos e/ou Ativos de Liquidez, alteração na política
econômica, decisões judiciais etc. embora o Administrador mantenha sistema de
gerenciamento de riscos das aplicações do Fundo, não há qualquer garantia de completa
eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os Cotistas. Em condições adversas
de mercado, esse sistema de gerenciamento de riscos poderá ter sua eficiência reduzida.
Riscos de o Fundo vir a ter patrimônio líquido negativo e os Cotistas terem que
efetuar aportes de capital
Durante a vigência do Fundo, existe o risco de o Fundo vir a ter patrimônio líquido negativo
e qualquer fato que leve o Fundo a incorrer em patrimônio líquido negativo culminará na
obrigatoriedade de os Cotistas aportarem capital no Fundo, caso a Assembleia Geral de
Cotistas assim decida e na forma prevista na regulamentação, de forma que este possua
recursos financeiros suficientes para arcar com suas obrigações financeiras. Não há como
mensurar o montante de capital que os Cotistas podem vir a ser obrigados a aportar e não
há como garantir que, após a realização de tal aporte, o Fundo passará a gerar alguma
rentabilidade aos Cotistas.
Riscos relativos ao Pré-pagamento ou Amortização Extraordinária dos Ativos
Os Ativos poderão conter em seus documentos constitutivos cláusulas de pré-pagamento
ou amortização extraordinária. Tal situação pode acarretar o desenquadramento da
carteira do Fundo em relação aos Critérios de Concentração. Nesta hipótese, poderá haver
dificuldades na identificação pelo Administrador de Ativos que estejam de acordo com a
Política de Investimento. Desse modo, o Administrador poderá não conseguir reinvestir os
recursos recebidos com a mesma rentabilidade buscada pelo Fundo, o que pode afetar de
forma negativa o patrimônio do Fundo e a rentabilidade das Cotas do Fundo, não sendo
devida pelo Fundo, pelo Administrador, todavia, qualquer multa ou penalidade, a qualquer
título, em decorrência desse fato.
Risco relativo à inexistência de Ativos e/ou Ativos de Liquidez que se enquadrem
na Política de Investimento
O Fundo poderá não dispor de ofertas de Ativos e/ou de Ativos de Liquidez suficientes ou
em condições aceitáveis, a critério do Administrador, que atendam, no momento da
aquisição, à Política de Investimento, e, considerando que o Regulamento do Fundo não
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estabelece prazo para enquadramento da carteira de investimentos do Fundo à Política de
Investimento descrita no Regulamento, o Fundo poderá enfrentar dificuldades para
empregar suas disponibilidades de caixa para aquisição de Ativos e/ou de Ativos de
Liquidez. A ausência de Ativos e/ou de Ativos de Liquidez para aquisição pelo Fundo poderá
impactar negativamente a rentabilidade das Cotas, em função da impossibilidade de
aquisição de Ativos e/ou de Ativos de Liquidez a fim de propiciar a rentabilidade alvo das
Cotas ou ainda, implicar a amortização de principal antecipada das Cotas, a critério do
Administrador.
Risco de Inexistência de Operações de mercado equivalentes para fins de
determinação do ágio e/ou deságio aplicável ao Preço de Aquisição
Nos termos do Regulamento, o Preço de Aquisição dos Ativos a serem adquiridos pelo
Fundo poderá ou não ser composto por um ágio e/ou deságio, observadas as condições
de mercado. No entanto, não é possível assegurar que quando da aquisição de
determinado Ativo existam operações semelhantes no mercado com base nas quais o
Administrador possa determinar o ágio e/ou deságio aplicável ao Preço de Aquisição.
Neste caso, o Administrador deverá utilizar-se do critério que julgar mais adequado ao
caso em questão.
Riscos relativo ao prazo de duração indeterminado do Fundo
Considerando que o Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, não é
permitido o resgate de Cotas, salvo na hipótese de liquidação do Fundo. Caso os Cotistas
decidam pelo desinvestimento no Fundo, os mesmos terão que alienar suas Cotas em
mercado secundário, observado que os Cotistas poderão enfrentar falta de liquidez na
negociação das Cotas no mercado secundário ou obter preços reduzidos na venda das
Cotas.
Risco decorrente da aquisição de Ativos e/ou Ativos de Liquidez nos termos da
Resolução 2.921
O Fundo poderá adquirir Ativos e/ou Ativos de Liquidez vinculados na forma da Resolução
2.921. O recebimento pelo Fundo dos recursos devidos pelos devedores dos Ativos e/ou
Ativos de Liquidez vinculados nos termos da Resolução 2.921 estará condicionado ao
pagamento pelos devedores/coobrigados das operações ativas vinculadas. Neste caso,
portanto, o Fundo e, consequentemente, os Cotistas, correrão o risco dos
devedores/coobrigados das operações ativas vinculadas. Não há qualquer garantia do
Fundo, do Administrador e/ou de qualquer das Partes Relacionadas do cumprimento das
obrigações pelos devedores/coobrigados das operações ativas vinculadas.
Risco de elaboração do Estudo de Viabilidade
No âmbito da Primeira Emissão das Cotas do Fundo, o Estudo de Viabilidade foi elaborado
pelo Administrador e, nas eventuais novas emissões de Cotas do Fundo o Estudo de
Viabilidade também poderá ser elaborado pelo Administrador, existindo, portanto, risco
de conflito de interesses. O Estudo de Viabilidade pode não ter a objetividade e
imparcialidade esperada, o que poderá afetar adversamente a decisão de investimento
pelo investidor.
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Risco de o Fundo não captar a totalidade dos recursos previstos no Patrimônio
Mínimo Inicial
Existe a possibilidade de que, ao final do prazo de distribuição, não sejam subscritas todas
as Cotas da respectiva emissão realizada pelo Fundo, o que, consequentemente, fará com
que o Fundo detenha um patrimônio menor que o estimado, desde que atingido o
Patrimônio Mínimo Inicial. Tal fato pode reduzir a capacidade do Fundo diversificar sua
carteira e praticar a Política de Investimento nas melhores condições disponíveis.
Risco da morosidade da justiça brasileira
O Fundo poderá ser parte em demandas judiciais relacionadas aos imóveis e ativos
imobiliários, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Em virtude da morosidade do
sistema judiciário brasileiro, a resolução de tais demandas poderá não ser alcançada em
tempo razoável. Ademais, não há garantia de que o Fundo obterá resultados favoráveis
nas demandas judiciais relacionadas aos Ativos e/ou Ativos de Liquidez e,
consequentemente, poderá impactar negativamente no patrimônio do Fundo, na
rentabilidade dos Cotistas e no valor de negociação das Cotas.
Risco relativo à não substituição do Administrador
Durante a vigência do Fundo, o Administrador poderá sofrer intervenção e/ou liquidação
extrajudicial ou falência, a pedido do BACEN, bem como ser descredenciado, destituído ou
renunciar às suas funções, hipóteses em que a sua substituição deverá ocorrer de acordo
com os prazos e procedimentos previstos no Regulamento. Caso tal substituição não
aconteça, o Fundo será liquidado antecipadamente, o que pode acarretar perdas
patrimoniais ao Fundo e aos Cotistas.
Risco Operacional
Os Ativos objeto de investimento pelo Fundo serão administrados e geridos pelo
Administrador, portanto os resultados do Fundo dependerão de uma administração/gestão
adequada, a qual estará sujeita a eventuais riscos operacionais, que caso venham a
ocorrer, poderão afetar a rentabilidade dos Cotistas.
Adicionalmente, os recursos provenientes dos Ativos e dos Ativos de Liquidez serão
recebidos em conta corrente autorizada do Fundo. Na hipótese de intervenção ou
liquidação extrajudicial da instituição financeira na qual é mantida a referida conta
corrente, os recursos provenientes dos Ativos e dos Ativos de Liquidez lá depositados
poderão ser bloqueados, podendo somente ser recuperados pelo Fundo por via judicial e,
eventualmente, poderão não ser recuperados, causando prejuízos ao Fundo e aos Cotistas.
Classe Única de Cotas
O Fundo possui classe única de Cotas, não sendo admitido qualquer tipo de preferência,
prioridade ou subordinação entre os Cotistas. O patrimônio do Fundo não conta com Cotas
de classes subordinadas ou qualquer mecanismo de segregação de risco entre os Cotistas.
Riscos da não colocação do Montante Mínimo da Oferta
Caso não seja atingido o Montante Mínimo da Oferta, a Oferta será cancelada, sendo todos
os Boletins de Subscrição automaticamente cancelados. Neste caso, caso os Investidores
já tenham realizado o pagamento das Cotas para a respectiva Instituição Participante da
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Oferta, a expectativa de rentabilidade de tais recursos pode ser prejudicada, já que, nesta
hipótese, os valores depositados serão devolvidos aos respectivos Cotistas, de acordo com
os Critérios de Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da
comunicação do cancelamento da Oferta.
O investimento nas Cotas por Investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderá
promover a redução da liquidez no mercado secundário
O Investimento nas Cotas por Investidores que sejam Pessoas Vinculadas pode ter um
efeito adverso na liquidez das Cotas no mercado secundário, uma vez que as Pessoas
Vinculadas poderão optar por manter as suas cotas fora de circulação, sendo certo que o
percentual permitido de participação de Pessoas Vinculadas na Oferta será de até 100% (cem
por cento). O Administrador e as Instituições Participantes da Oferta não têm como garantir
que o investimento nas cotas por Pessoas Vinculadas não ocorrerá ou que as referidas
pessoas vinculadas não optarão por manter suas Cotas fora de circulação.
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo pode levar a uma maior
volatilidade no mercado global de capitais e resultar em pressão negativa sobre
a economia brasileira, e qualquer surto de tais doenças no Brasil pode afetar
diretamente as operações do Fundo e o resultado de suas operações
Surtos ou potenciais surtos de doenças, como o coronavírus (covid-19), o zika, o ebola, a
gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a síndrome respiratória no oriente médio ou
MERS, a síndrome respiratória aguda grave ou SARS e qualquer outra doença que possa
surgir, pode ter um impacto adverso nas operações do Fundo. Qualquer surto de uma
doença que afete o comportamento das pessoas pode ter um impacto adverso relevante
no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na economia brasileira, no mercado
imobiliário, nos resultados do Fundo e nas Cotas de sua emissão. Surtos de doenças
também podem resultar em quarentena do pessoal dos prestadores de serviço do Fundo
ou na incapacidade destes em acessar suas instalações, o que prejudicaria a prestação de
tais serviços e o preço das Cotas de sua emissão.
Risco decorrente da Pandemia da Covid-19
A propagação do coronavírus (covid-19) no Brasil, com a consequente decretação de
pandemia pela Organização Mundial de Saúde e de estado de calamidade pública pelo
Governo Federal, trouxe instabilidade ao cenário macroeconômico e às ofertas públicas de
valores mobiliários em andamento, observando-se uma maior volatilidade na formação de
preço de valores mobiliários, bem como uma deterioração significativa na marcação a
mercado de determinados ativos.
Os efeitos para a economia mundial para o ano de 2020 já são sentidos em decorrência
das ações governamentais que determinaram em diversos países a redução forçada das
atividades econômicas nas regiões mais afetadas pela pandemia. Desde que foi confirmado
o primeiro caso de paciente infectado com o coronavírus (covid-19) no Brasil, o governo
brasileiro decretou diversas medidas de prevenção para enfrentar a pandemia, dentre elas
a restrição à circulação de pessoas, que tem potencial para afetar a economia nacional
como um todo. Nesse sentido, não há como prever assertivamente qual será o efeito do
alastramento do vírus e das medidas preventivas na economia do Brasil e nos resultados
do Fundo e da Oferta.
Adicionalmente, tais surtos podem resultar em restrições a viagens, fechamento
prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do
comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela população, além da volatilidade
no preço de matérias-primas e outros insumos, podendo ocasionar um efeito adverso
relevante na economia como um todo e, consequentemente, no Fundo e nos ativos
imobiliários a serem investidos pelo Fundo.
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Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como
resultado dos eventos descritos acima pode afetar a rentabilidade e os resultados do
Fundo.
Risco imobiliário
É a eventual desvalorização do(s) empreendimento(s) investido(s) indiretamente pelo
Fundo, ocasionada por, mas não se limitando, a fatores como: (i) fatores macroeconômicos
que afetem toda a economia, (ii) mudança de zoneamento ou regulatórios que impactem
diretamente o local do(s) empreendimento(s), seja possibilitando a maior oferta de imóveis
(e, consequentemente, deprimindo os preços dos alugueis no futuro) ou que
eventualmente restrinjam os possíveis usos do(s) empreendimento(s) limitando sua
valorização ou potencial de revenda; (iii) mudanças socioeconômicas que impactem
exclusivamente a(s) região(ões) onde o(s) empreendimento(s) se encontre(m), como, por
exemplo, o aparecimento de favelas ou locais potencialmente inconvenientes, como
boates, bares, entre outros, que resultem em mudanças na vizinhança, piorando a área de
influência para uso comercial; (iv) alterações desfavoráveis do trânsito que limitem,
dificultem ou impeçam o acesso ao(s) empreendimento(s); (v) restrições de
infraestrutura/serviços públicos no futuro, como capacidade elétrica, telecomunicações,
transporte público, entre outros; (vi) a expropriação (desapropriação) do(s)
empreendimento(s) em que o pagamento compensatório não reflita o ágio e/ou a
apreciação histórica; e (vii) atraso e/ou não conclusão das obras dos empreendimentos
imobiliários; (viii) aumento dos custos de construção; (ix) lançamento de novos
empreendimentos imobiliários comerciais próximos ao imóvel investido; (x) flutuação no
valor dos imóveis integrantes da carteira dos fundos investidos pelo Fundo; (xi) risco
relacionados aos contratos de locação dos imóveis dos fundos investidos pelo Fundo e de
não pagamento; (xii) risco de não contratação de seguro para os imóveis integrantes da
carteira dos fundos investidos pelo Fundo; (xiii) riscos relacionados à possibilidade de
aquisição de ativos onerados; e (xiv) riscos relacionados às garantias dos ativos e o não
aperfeiçoamento das mesmas.
Risco de regularidade dos imóveis
Os veículos investidos pelo Fundo poderão adquirir empreendimentos imobiliários que
ainda não estejam concluídos e, portanto, não tenham obtido todas as licenças aplicáveis.
Referidos empreendimentos imobiliários somente poderão ser utilizados e locados quando
estiverem devidamente regularizados perante os órgãos públicos competentes. Deste
modo, a demora na obtenção da regularização dos referidos empreendimentos imobiliários
poderá provocar a impossibilidade de alugá-los e, portanto, provocar prejuízos aos veículos
investidos pelo Fundo e, consequentemente, ao Fundo e aos seus Cotistas.
Risco de Atrasos e/ou não Conclusão das Obras de Empreendimentos Imobiliários
Os fundos de investimento imobiliário investidos poderão adiantar quantias para projetos
de construção, desde que tais recursos se destinem exclusivamente à execução da obra
do empreendimento e sejam compatíveis com o seu cronograma físico-financeiro, o que
poderá afetar diretamente o Fundo. Neste caso, em ocorrendo o atraso na conclusão ou a
não conclusão das obras dos referidos empreendimentos imobiliários, seja por fatores
climáticos ou quaisquer outros que possam afetar direta ou indiretamente os prazos
estabelecidos, poderá ser afetado o prazo estimado para início do recebimento dos valores
de locação e consequente rentabilidade do Fundo, bem como os Cotistas poderão ainda ter
que aportar recursos adicionais nos referidos empreendimentos imobiliários para que os
mesmos sejam concluídos. O construtor dos referidos empreendimentos imobiliários pode
enfrentar problemas financeiros, administrativos ou operacionais que causem a interrupção
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e/ou atraso das obras e dos projetos relativos à construção dos referidos empreendimentos
imobiliários. Tais hipóteses poderão provocar prejuízos ao Fundo e, consequentemente aos
Cotistas.
Risco de sinistro
No caso de sinistro envolvendo a integridade física dos imóveis objeto de investimento
por quaisquer fundos de investimento que integrem a Carteira do Fundo, os recursos
obtidos pela cobertura do seguro dependerão da capacidade de pagamento da
companhia seguradora contratada, nos termos da apólice exigida, bem como as
indenizações a serem pagas pelas seguradoras poderão ser insuficientes para a
reparação do dano sofrido, observadas as condições gerais das apólices. Na hipótese
de os valores pagos pela seguradora não serem suficientes para reparar o dano sofrido,
deverá ser convocada assembleia geral de cotistas para que os cotistas deliberem o
procedimento a ser adotado. Há, também, determinados tipos de perdas que não
estarão cobertas pelas apólices, tais como atos de terrorismo, guerras e/ou revoluções
civis. Se qualquer dos eventos não cobertos nos termos dos contratos de seguro vier a
ocorrer, o Fundo poderá sofrer perdas relevantes e poderá ser obrigado a incorrer em
custos adicionais, os quais poderão afetar o seu desempenho operacional. Ainda, o
Fundo poderá ser responsabilizado judicialmente pelo pagamento de indenização a
eventuais vítimas do sinistro ocorrido, o que ocasionará efeitos adversos em sua
condição financeira e, consequentemente, nos rendimentos a serem distribuídos aos
cotistas.
Risco de desapropriação
Por se tratar de investimento em imóveis, há possibilidade de que ocorra a desapropriação,
parcial ou total, de imóveis que compõem a carteira de investimentos dos FII investidos.
De acordo com o sistema legal brasileiro, os imóveis indiretamente integrantes da carteira
do fundo, poderão ser desapropriados por necessidade, utilidade pública ou interesse
social, de forma parcial ou total. Ocorrendo a desapropriação, não há como garantir de
antemão que o preço que venha a ser pago pelo Poder Público será justo, equivalente ao
valor de mercado, ou que, efetivamente, remunerará os valores investidos de maneira
adequada. Dessa forma, caso o(s) imóvel(is) seja(m) desapropriado(s), este fato poderá
afetar adversamente e de maneira relevante as atividades do Fundo, sua situação
financeira e resultados. Outras restrições ao(s) imóvel(is) também podem ser aplicadas
pelo Poder Público, restringindo, assim, a utilização a ser dada ao(s) imóvel(is), tais como
o tombamento deste ou de área de seu entorno, incidência de preempção e ou criação de
zonas especiais de preservação cultural, dentre outros.
Risco de vacância
Os veículos investidos pelo Fundo poderão não ter sucesso na prospecção de locatários
e/ou arrendatários do(s) empreendimento(s) imobiliário(s) nos quais o Fundo vier a
investir indiretamente, o que poderá reduzir a rentabilidade do Fundo, tendo em vista o
eventual recebimento de um montante menor de receitas decorrentes de locação,
arrendamento e venda do(s) empreendimento(s). Adicionalmente, os custos a serem
despendidos com o pagamento de taxas de condomínio e tributos, dentre outras despesas
relacionadas ao(s) empreendimento(s) (os quais são atribuídos aos locatários dos imóveis)
poderão comprometer a rentabilidade do Fundo.
Risco de contingências ambientais
Por se tratar de investimento em imóveis, eventuais contingências ambientais podem
implicar responsabilidades pecuniárias (indenizações e multas por prejuízos causados ao
meio ambiente) para quaisquer FII investidos e, consequentemente, para o Fundo.
Problemas ambientais podem ocorrer, como exemplo vendavais, inundações ou os
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decorrentes de vazamento de esgoto sanitário provocado pelo excesso de uso da rede
pública, acarretando, assim, na perda de substância econômica de imóveis situados nas
proximidades das áreas atingidas por estes eventos. As operações dos locatários do(s)
empreendimento(s) imobiliário(s) construído(s) no(s) imóvel(is) poderão causar impactos
ambientais nas regiões em que este(s) se localiza(m). Nesses casos, o valor do(s)
imóvel(is) perante o mercado poderá ser negativamente afetado e os locatários e/ou,
indiretamente, o Fundo, na qualidade de proprietário direto ou indireto do(s) imóvel(is)
poderão estar sujeitos a sanções administrativas e criminais, independentemente da
obrigação de reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros
afetados.
Risco de revisão ou rescisão dos contratos de locação ou arrendamento
Os veículos investidos pelo Fundo poderão ter na sua carteira de investimentos imóveis
que sejam alugados ou arrendados cujos rendimentos decorrentes dos referidos aluguéis
ou arrendamentos seja a fonte de remuneração dos cotistas/acionistas dos veículos
investidos pelo Fundo. Referidos contratos de locação poderão ser rescindidos ou
revisados, o que poderá comprometer total ou parcialmente os rendimentos que são
distribuídos aos cotistas/acionistas dos veículos investidos pelo Fundo e,
consequentemente, ao Fundo e aos seus Cotistas.
II. Demais riscos.
Desde a entrada em vigor da nova redação do artigo 39 da Instrução CVM 472, conforme
alterado pela instrução CVM nº 571, de 25 de novembro de 2015, a integralidade dos riscos
inerentes ao investimento no Fundo estará disponível aos respectivos Investidores por
meio do formulário eletrônico elaborado nos moldes do anexo 39-V da instrução CVM 472
e disponibilizado na página do Administrador na rede mundial de computadores
(www.bancointer.com.br/inter-dtvm), de modo que, a partir desse momento, os
Investidores e os potenciais Investidores deverão analisar atentamente os Fatores de Risco
e demais informações disponibilizadas exclusivamente por meio do referido documento.
O OBJETIVO E A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO NÃO CONSTITUEM
PROMESSA DE RENTABILIDADE E O COTISTA ASSUME OS RISCOS DECORRENTES
DO INVESTIMENTO NO FUNDO, CIENTE DA POSSIBILIDADE DE PERDAS E
EVENTUAL NECESSIDADE DE APORTES ADICIONAIS DE RECURSOS NO FUNDO.
AS APLICAÇÕES REALIZADAS NO FUNDO NÃO TÊM GARANTIA DO
ADMINISTRADOR (OU DOS TERCEIROS HABILITADOS PARA PRESTAR TAIS
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS), DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO
OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
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REGRAS DE TRIBUTAÇÃO DO FUNDO
A presente seção destina-se a traçar breves considerações a respeito do tratamento
tributário a que estão sujeitos o Fundo e seus Cotistas. As informações abaixo baseiam-se
na legislação pátria vigente à época da elaboração deste Prospecto Definitivo. Alguns
titulares de Cotas do Fundo podem estar sujeitos à tributação específica, dependendo de
sua qualificação ou localização. Os Cotistas não devem considerar unicamente as
informações contidas neste Prospecto Definitivo para fins de avaliar o investimento no
Fundo, devendo consultar seus próprios assessores jurídicos a respeito das regras vigentes
à época de cada investimento e dos impactos tributários vinculados às peculiaridades de
cada operação.
I.

Tributação aplicável aos Cotistas do Fundo

A) IOF/Títulos
O IOF/Títulos é calculado à alíquota de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate,
liquidação, cessão ou repactuação das Cotas, mas a cobrança do imposto fica limitada a
percentuais do rendimento previstos em tabela regressiva anexa ao Decreto nº 6.306/07, a
depender do prazo do investimento, sendo este limite igual a 0% (zero por cento) do
rendimento para as operações com prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias.
Em qualquer caso, o Poder Executivo está autorizado a majorar a qualquer tempo a
alíquota do IOF/Títulos até o percentual de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por
cento) ao dia.
B) IOF/Câmbio
As operações de câmbio realizadas por investidores estrangeiros para fins de investimento
nos mercados financeiros e de capitais, incluindo investimentos em Cotas do Fundo e/ou
retorno ao exterior dos recursos aplicados estão sujeitas à alíquota de 0% (zero por cento)
do IOF/Câmbio. Atualmente, as operações de câmbio realizadas para remessa de juros
sobre o capital próprio e dividendos ao exterior também estão sujeitas à alíquota de 0%
(zero por cento) do IOF/Câmbio.
Em qualquer caso, Poder Executivo está autorizado a majorar a qualquer tempo a alíquota
do IOF/Câmbio até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).
C) IR
O IR devido pelos Cotistas do Fundo tomará por base: (i) a residência dos Cotistas do
Fundo, isto é, Brasil ou Exterior; e (ii) alguns eventos financeiros que caracterizam a
obtenção de rendimento, quais sejam, a cessão ou alienação, o resgate e a amortização
de Cotas do Fundo, e a distribuição de lucros pelo Fundo.
O Fundo deverá distribuir a seus Cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento)
dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou
balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.
(i)

Cotistas residentes no Brasil

Regra geral, os ganhos auferidos na cessão ou alienação, amortização e resgate das Cotas,
bem como os rendimentos distribuídos pelo Fundo sujeitam-se ao IR à alíquota de 20%
(vinte por cento), independentemente de tratar-se de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica.
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Todavia, a apuração do ganho poderá variar em função da característica do beneficiário
(física ou jurídica) e/ou em função da alienação realizar-se ou não em bolsa de valores.
Além disso, o IR devido por investidores pessoas físicas ou pessoas jurídicas op tantes
pelo Simples Nacional será considerado definitivo (não sujeito a tributação adicional ou
ajuste em declaração), enquanto o IR devido pelos investidores pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado será considerado antecipação
do IR devido, gerando o direito à dedução do IR apurado em cada período de apuração.
O rendimento também deverá ser computado na base de cálculo do IR e da CSLL. As
alíquotas do IR correspondem a 15% (quinze por cento) e adicional de 10% (dez por
cento), sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real, presumido ou arbitrado,
que exceder o valor resultante da multiplicação de R$20.000,00 (vinte mil reais) pelo
número de meses do respectivo período de apuração, enquanto que a alíquota da CSLL,
para pessoas jurídicas não-financeiras, corresponde a 9% (nove por cento). Ademais,
desde 1º de julho de 2015, os rendimentos e ganhos auferidos por pessoas jurídicas nãofinanceiras tributadas sob a sistemática não cumulativa, sujeitam-se à contribuição ao
PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4%
(quatro por cento), respectivamente. Por outro lado, no caso de pessoas jurídicas nãofinanceiras que apurem as contribuições pela sistemática cumulativa, os ganhos e
rendimentos distribuídos pelo FII não integram a base de cálculo das contribuições PIS e
COFINS.
Sem prejuízo da tributação acima, haverá a retenção do IR à alíquota de 0,005% (cinco
milésimos por cento) sobre os ganhos decorrentes de negociações em ambiente de bolsa,
mercado de balcão organizado ou mercado de balcão não organizado com intermediação.
O Cotista pessoa física gozará de tratamento tributário especial em que os rendimentos
distribuídos pelo Fundo ficarão isentos do IR, desde que sejam cumpridas,
cumulativamente, as seguintes condições: (i) esse Cotista seja titular de Cotas que
representem menos de 10% (dez por cento) da totalidade das Cotas do Fundo e lhe
confiram direito ao recebimento de rendimento inferior a 10% (dez por cento) do total
de rendimentos auferidos pelo Fundo; (ii) a negociação de Cotas do Fundo seja admitida
exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado; e (iii) as
Cotas do Fundo sejam distribuídas, no mínimo, entre 50 (cinquenta) Cotistas.
(ii)

Cotistas residentes no exterior

Regra geral, os Cotistas Residentes no Exterior estão sujeitos ao mesmo tratamento
tributário aplicável aos Cotistas Residentes no Brasil.
Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que investirem
em Cotas do Fundo de acordo com as normas previstas na Resolução CMN n.º 4.373, de 29
de setembro de 2014, os rendimentos auferidos estão sujeitos à incidência do IR à alíquota
de 15%. Exceção é feita para o caso de investidor domiciliado em país ou jurisdição
considerados como de tributação favorecida, assim entendidos, regra geral, aqueles que não
tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20%, ou cuja legislação não permita
o acesso a informações relativas à composição societária de pessoas jurídicas, à sua
titularidade ou à identificação do beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos a não
residentes.
A despeito deste conceito legal, no entender das autoridades fiscais, são atualmente
consideradas "Jurisdição de Tributação Favorecida" as jurisdições listadas no artigo 1º da
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 1.037, de 04 de junho de 2010.
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Para maiores informações sobre o assunto, aconselhamos que os investidores consultem
seus assessores legais.
II. Tributação aplicável ao Fundo
A) IOF/Títulos
Atualmente, as aplicações realizadas pelo Fundo estão sujeitas à alíquota de 0% (zero por
cento) do IOF/Títulos, sendo possível a sua majoração pelo Poder Executivo a qualquer
tempo até o percentual de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) ao dia.
B) IR
Regra geral, os rendimentos e ganhos decorrentes das operações realizadas pela carteira
do Fundo não estarão sujeitos ao IR.
Ademais, como a política do Fundo é no sentido de destinar recursos preferencialmente à
aquisição de ativos financeiros imobiliários, em especial cotas de Fundos de Investimento
Imobiliário, conforme item "Destinação de Recursos" acima, o Fundo se beneficiará de
dispositivos da legislação de regência que determinam que não estão sujeitos ao IR os
rendimentos auferidos em decorrência de aplicações nos seguintes ativos imobiliários: (i)
letras hipotecárias; (ii) CRI; (iii) letras de crédito imobiliário; e (iv) cotas de Fundos de
Investimento Imobiliário, quando negociadas exclusivamente em bolsa de valores ou no
mercado de balcão organizado e que cumpram com os demais requisitos previstos para a
isenção aplicável aos rendimentos auferidos por pessoas físicas, acima mencionados.
Excepcionalmente, caso o Fundo venha a investir em ativos financeiros de renda fixa ou
de renda variável distintos daqueles listados acima, os rendimentos e ganhos líquidos
auferidos estarão sujeitos à incidência do IR de acordo com as mesmas normas aplicáveis
às pessoas jurídicas em geral. Neste caso, o imposto pago pela carteira do Fundo poderá
ser compensado com o IR a ser retido na fonte pelo Fundo quando da distribuição de
rendimentos aos seus Cotistas de forma proporcional, exceto com relação aos Cotistas
isentos na forma do artigo 36, §3º, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil
nº 1.585.
Ademais, cabe esclarecer que, a fim de mitigar o risco de questionamentos pela Receita
Federal do Brasil, os ganhos de capital auferidos pelo Fundo na alienação de cotas de
outros Fundos de Investimento Imobiliário serão tributados pelo IR à alíquota de 20%
(vinte por cento), conforme posicionamento manifestado por intermédio da Solução de
Consulta Cosit nº 181, de 04.07.2014.
O recolhimento do IR sobre as operações acima não prejudica o direito do Administrador
de tomar as medidas cabíveis para questionar tal entendimento e, em caso de êxito,
suspender tal recolhimento, bem como solicitar a devolução ou a compensação de valores
indevidamente recolhidos.
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C) Outras considerações
Caso os recursos do Fundo sejam aplicados em empreendimento imobiliário que tenha
como incorporador, construtor ou sócio, Cotista que possua, isoladamente ou em conjunto
com pessoa a ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas do Fundo, o
Fundo ficará sujeito à tributação aplicável às pessoas jurídicas (IR, CSLL, PIS e COFINS).
Considera-se pessoa ligada ao cotista pessoa física: (i) os seus parentes até o 2º (segundo)
grau; e (ii) a empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o 2º (segundo)
grau. Considera-se pessoa ligada ao cotista pessoa jurídica, a pessoa que seja sua
controladora, controlada ou coligada, conforme definido nos §§ 1º e 2º do artigo 243 da
Lei nº 6.404/76.
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RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS COM
O FUNDO E COM A OFERTA
Além do relacionamento decorrente da Oferta, as instituições envolvidas na Primeira Emissão
mantêm relacionamento comercial com o Administrador ou com sociedades de seu
conglomerado econômico, podendo, no futuro, ser contratadas por estes para assessorá-las,
inclusive na realização de investimentos ou em quaisquer outras operações necessárias para
a condução de suas atividades.
Relacionamento do Fundo com o Administrador
A Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. atua como Administrador, além
de realizar o exercício de gestão da carteira, do Fundo, além de atuar como coordenador
líder da Oferta, o que não configura situação de conflito de interesses, estando sua
remuneração recebida a título de distribuição das Cotas englobada no custo unitário de
distribuição das Cotas.
Adicionalmente à remuneração recebida em decorrência da função de administração do
Fundo, o Administrador fará jus a uma comissão de distribuição e estruturação pelos
subscritores das Cotas, englobada no custo unitário de distribuição das Cotas.
Além das remunerações acima mencionadas, o Administrador não recebe quaisquer
recursos diretamente do Fundo.
O Administrador não subscreverá Cotas da Primeira Emissão, sendo responsável, em
conjunto com o Bradesco BBI, pela colocação das Cotas da Primeira Emissão, sob regime
de melhores esforços.
Relacionamento do Bradesco BBI com o Administrador
Na data deste Prospecto Definitivo, o Bradesco BBI e o Administrador não possuem
qualquer relação societária entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação
em operações regulares de mercado. O Bradesco BBI e o Administrador não identificaram
conflitos de interesse decorrentes dos relacionamentos acima descritos e as respectivas
atuações de cada parte com relação ao Fundo.
Relacionamento do Auditor Independente com o Administrador
Na data deste Prospecto Definitivo, o Administrador e o Auditor Independente não possuem
qualquer relação societária entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação
como contrapartes em operações regulares de mercado. O Administrador e o Auditor
Independente não identificaram conflitos de interesse decorrentes dos relacionamentos
acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo. Além da
auditoria do Fundo, o Auditor Independente também audita outros fundos do Administrador
e o Banco Inter S.A., controlador do Administrador.
Relacionamento do Fundo com o Bradesco BBI
O Bradesco BBI atua como coordenador da Oferta, o que não configura situação de conflito
de interesses, estando sua remuneração recebida a título de distribuição das Cotas
englobada no custo unitário de distribuição das Cotas.
Além da remuneração acima mencionada, o Bradesco BBI não recebe quaisquer recursos
diretamente do Fundo.

103

O Bradesco BBI não subscreverá Cotas da Primeira Emissão, sendo responsável, em
conjunto com o Coordenador Líder, pela colocação das Cotas da Primeira Emissão, sob
regime de melhores esforços.
Relacionamento do Auditor Independente com o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto Definitivo, o Bradesco BBI e o Auditor Independente não possuem
qualquer relação societária entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação
como contrapartes em operações regulares de mercado. O Bradesco BBI e o Auditor
Independente não identificaram conflitos de interesse decorrentes dos relacionamentos
acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.
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INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/ME Nº 18.945.670/0001-46
ATO DO ADMINISTRADOR
INSTRUMENTO PARTICULAR DA 2ª (SEGUNDA) ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO IFI-E INTER FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ/ME: 36.293.425/0001-83
(“FUNDO”)
Pelo presente instrumento particular, INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA., sociedade empresária limitada com sede no Estado de Minas Gerais, na Cidade de Belo
Horizonte, na Avenida Barbacena, nº 1.219, 21º andar - parte, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190131, inscrita no CNPJ/ME sob nº 18.945.670/0001-46, devidamente autorizada e habilitada pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício profissional de administração de carteira
de valores mobiliários, custódia de ativos e escrituração de valores mobiliários por meio dos Atos
Declaratórios da CVM nº 13.432, expedido em 09 de dezembro de 2013, nº 13.799, expedido em 29
de julho de 2014, e nº 16.125, expedido em 24 de janeiro de 2018, respectivamente
(“ADMINISTRADOR”), na qualidade de ADMINISTRADOR do FUNDO, neste ato representada de
acordo com seu Contrato Social, nos termos da legislação e regulamentação vigentes, resolve, por
meio do presente instrumento de alteração do regulamento do FUNDO (“Instrumento de
Alteração”):
1.

Alterar o Capital Máximo Autorizado do FUNDO, de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais),

para R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais).
2.

Alterar a data de encerramento do exercício social do FUNDO.

3.

Alterar e consolidar o regulamento do FUNDO, cujo novo teor consta do Anexo I ao presente

instrumento (“Regulamento”).
4.

Ratificar e retificar determinadas características da 1ª (primeira) emissão de Cotas do FUNDO,

em série única, as quais serão objeto de oferta pública de distribuição com melhores esforços de
colocação, nos termos da Instrução da CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Oferta” e
“Instrução CVM 400”, respectivamente), com as seguintes características principais:
(i)

Número da Emissão: A presente emissão representa a 1ª (primeira) emissão de cotas do

FUNDO (“Primeira Emissão”).
(ii)

Data de Emissão: Será a data da primeira integralização de cotas do FUNDO.
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(iii)

Quantidade de Cotas da Primeira Emissão: 4.150.000 (quatro milhões e cento e cinquenta mil)

cotas, podendo ser (a) aumentada em virtude das Cotas do Lote Adicional (conforme abaixo
definido), ou (b) diminuída em virtude da Distribuição Parcial (conforme abaixo definido), desde que
observado o Montante Mínimo (conforme abaixo definido).
(iv)

Classe(s) de Cotas: classe única.

(v)

Preço de Emissão das Cotas da Primeira Emissão: R$100,00 (cem reais) por cota.

(vi)

Taxa de Ingresso e/ou Saída: O FUNDO não cobra qualquer taxa de ingresso para a subscrição

de Cotas ou de saída.
(vii)

Distribuição Parcial e Montante Mínimo da Primeira Emissão: Será admitida a distribuição

parcial das cotas (“Distribuição Parcial”), respeitado o montante mínimo de 500.000 (quinhentas mil)
cotas, perfazendo o montante de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), para a manutenção
da Oferta (“Montante Mínimo”), de forma que as cotas não subscritas poderão ser canceladas
automaticamente pelo ADMINISTRADOR do FUNDO, a qualquer tempo até o final do prazo da
distribuição. Caso não sejam subscritas cotas correspondentes ao Montante Mínimo, o FUNDO será
liquidado, nos termos do artigo. 13, §2º, II da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008,
conforme alterada (“Instrução CVM 472”) e a Primeira Emissão será cancelada.
(viii)

Lote Adicional: São as Cotas adicionais que representam até 20% (vinte por cento) da

totalidade das Cotas da Oferta, ou seja, até R$83.000.000,00 (oitenta e três milhões de reais mil
reais), correspondente a 830.000 (oitocentas e trinta mil) Cotas, quantidade esta que poderá ser
acrescida ao montante inicialmente ofertado, nos mesmos termos e condições das Cotas
inicialmente ofertadas, a critério do Fundo, por meio do ADMINISTRADOR, conforme faculdade
prevista no artigo 14, § 2º, da Instrução CVM 400. Tais Cotas são destinadas a atender um eventual
excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta.
(ix)

Montante Mínimo por Investidor: O montante mínimo por investidor será correspondente a

R$100 (cem reais) ou 1 (uma) Cota.
(x)

Destinação dos Recursos da Primeira Emissão: Os recursos líquidos da Primeira Emissão serão

destinados conforme a política de investimento definida no Regulamento do FUNDO.
(xi)

Número de Séries da Primeira Emissão: A Primeira Emissão será realizada em série única.
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(xii)

Forma de Distribuição da Primeira Emissão: Oferta nos termos da Instrução CVM 400, da

Instrução CVM 472 e das demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis.
(xiii)

Procedimento para Subscrição e Integralização das Cotas da Primeira Emissão: As cotas serão

subscritas utilizando-se os procedimentos do sistema da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, pelo qual o
subscritor deverá integralizar as cotas subscritas em moeda corrente nacional.
(xiv)

Tipo de Distribuição: Primária.

(xv)

Público Alvo da Oferta da Primeira Emissão: As cotas do FUNDO poderão ser subscritas ou

adquiridas por pessoas físicas e jurídicas, investidores institucionais, residentes e domiciliadas no
Brasil ou no exterior, bem como fundos de investimento.
(xvi)

Direito de Preferência: Não haverá direito de preferência na subscrição de cotas do FUNDO.

(xvii)

Direitos das Cotas: As cotas atribuirão aos seus titulares os direitos previstos no Regulamento

do FUNDO.
(xviii)

Período de Colocação: As cotas da Primeira Emissão deverão ser distribuídas em até 06 (seis)

meses após o seu início.
(xix)

Regime de Distribuição: As cotas serão distribuídas publicamente em regime de melhores

esforços de colocação.
(xx)

Distribuidor: A distribuição das cotas da Primeira Emissão será realizada pelo

ADMINISTRADOR, em conjunto com o Banco Bradesco BBI S.A., instituição financeira integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários com estabelecimento na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1.309, 10° andar, CEP 04543-011,
inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0103-43 (“Bradesco BBI”), sendo admitida a participação de
outras instituições integrantes do sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários.
5.

Submeter o presente Instrumento à CVM, bem como os demais documentos exigidos pela

regulamentação aplicável, necessários à realização da oferta de cotas do FUNDO.
Estando assim deliberada a matéria acima indicada, é assinado o presente em 2 (duas) vias de igual
teor e forma.
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Belo Horizonte, 10 de junho de 2020
(Restante da página intencionalmente deixado em branco. Assinaturas nas páginas seguintes)
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ANEXO I
REGULAMENTO DO IFI-E INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
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REGULAMENTO DO IFI-E INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ/ME: 36.293.425/0001-83
1. ADMINISTRAÇÃO. A administração do IFI-E INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
(“FUNDO”) será exercida pela INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
instituição financeira com sede na Avenida Barbacena, nº 1.219, 21º andar - parte, Bairro Santo
Agostinho, CEP 30.190-131, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 18.945.670/0001-46, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de
administrador de carteira de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 13.432, de
09 de dezembro de 2013 (“ADMINISTRADOR”), ou quem venha a substituí-la.
1.1. OBRIGAÇÕES DO ADMINISTRADOR. O ADMINISTRADOR tem amplos e gerais poderes para
administrar o FUNDO, cabendo-lhe, sem prejuízo das demais obrigações previstas na legislação e
regulamentação aplicável e neste regulamento (“Regulamento”):
(a)

providenciar a averbação, no cartório de registro de imóveis, fazendo constar nas matrículas
dos bens imóveis e direitos sobre tais bens imóveis que excepcionalmente venham a ser
integrantes do patrimônio do FUNDO na forma permitida no item 4.2.4.1 abaixo, que tais
ativos, bem como seus frutos e rendimentos (i) não integram o ativo do ADMINISTRADOR; (ii)
não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação do ADMINISTRADOR; (iii) não
compõem a lista de bens e direitos do ADMINISTRADOR, para efeito de liquidação judicial ou
extrajudicial; (iv) não podem ser dados em garantia de débito de operação do
ADMINISTRADOR; (v) não são passíveis de execução por quaisquer credores do
ADMINISTRADOR, por mais privilegiados que possam ser; e (vi) não podem ser objeto de
constituição de quaisquer ônus reais;

(b)

manter, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem (i) os registros dos titulares de
cotas de emissão do FUNDO (respectivamente, “Cotistas” e “Cotas”) e de transferência de
Cotas; (ii) os livros de atas e de presença das assembleias gerais de Cotistas; (iii) a
documentação relativa aos Ativos e Ativos de Liquidez e às operações do FUNDO; (iv) os
registros contábeis referentes às operações e ao patrimônio do FUNDO; e (v) o arquivo dos
relatórios do AUDITOR (conforme abaixo definido) e, quando for o caso, dos representantes
de cotistas e dos prestadores de serviços do FUNDO;

(c)

receber rendimentos ou quaisquer valores devidos ao FUNDO;

(d)

custear as despesas de propaganda do FUNDO, exceto pelas despesas de propaganda em
período de distribuição primária de Cotas, que serão arcadas pelo FUNDO;

7

201

(e)

manter custodiados em instituição prestadora de serviços de custódia, devidamente
autorizada pela CVM, os títulos e valores mobiliários adquiridos com recursos do FUNDO;

(f)

no caso de ser informado sobre a instauração de procedimento administrativo pela CVM,
manter a documentação referida na alínea “b” até o término do procedimento;

(g)

dar cumprimento aos deveres de informação previstos neste Regulamento e na legislação e
regulamentação aplicáveis;

(h)

manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviços contratados pelo FUNDO;

(i)

observar as disposições constantes deste Regulamento e dos prospectos de emissão de Cotas
do FUNDO (“Prospectos”), se houver, bem como as deliberações da assembleia geral de
Cotistas;

(j)

exercer suas atividades com boa-fé, transparência, diligência e lealdade em relação ao FUNDO
e aos Cotistas, nos termos da legislação aplicável;

(k)

controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos ativos do fundo, fiscalizando os
serviços prestados por terceiros contratados e o andamento dos empreendimentos
imobiliários sob sua responsabilidade;

(l)

selecionar os bens e direitos que comporão o patrimônio do FUNDO, de acordo com a Política
de Investimento prevista neste Regulamento;

(m)

celebrar os negócios jurídicos e realizar todas as operações necessárias à execução da Política
de Investimentos do FUNDO, exercendo, ou diligenciando para que sejam exercidos, todos os
direitos relacionados ao patrimônio e às atividades do FUNDO;

(n)

contratar ou distratar, caso entenda necessário, formador de mercado para as Cotas do
FUNDO, observados os termos e condições da legislação e regulamentação em vigor.

1.2. VEDAÇÕES. É vedado ao ADMINISTRADOR, no exercício de suas respectivas funções e utilizando
os recursos do FUNDO:
(a)

receber depósito em sua conta corrente;
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(b)

conceder empréstimos, adiantar rendas futuras ou abrir crédito aos Cotistas sob qualquer
modalidade;

(c)

contrair ou efetuar empréstimos;

(d)

prestar fiança, aval, bem como aceitar ou coobrigar-se sob qualquer forma nas operações
praticadas pelo FUNDO;

(e)

aplicar no exterior recursos captados no país;

(f)

aplicar recursos na aquisição de Cotas do próprio FUNDO;

(g)

vender à prestação as Cotas do FUNDO, admitida a divisão da emissão em séries e
integralização via chamada de capital;

(h)

prometer rendimentos predeterminados aos Cotistas;

(i)

ressalvada a hipótese de aprovação em assembleia geral, realizar operações do FUNDO
quando caracterizada situação de conflito de interesses entre o FUNDO e o ADMINISTRADOR,
entre o FUNDO e o empreendedor na hipótese de eventual aquisição de direitos reais
relativos a bens imóveis eventualmente integrantes do patrimônio do FUNDO na forma
permitida no item 4.2.4.1 abaixo, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, entre
o FUNDO e os Cotistas que detenham participação correspondente a, no mínimo, 10% (dez
por cento) do patrimônio do FUNDO, nos termos da regulamentação específica, e/ou entre o
FUNDO e o representante de Cotistas, eleito nos termos do item 15.6, abaixo;

(j)

constituir ônus reais sobre os imóveis eventualmente integrantes do patrimônio do FUNDO;

(k)

realizar operações com ativos financeiros ou modalidades operacionais não previstas na
legislação, na regulamentação aplicável e neste Regulamento;

(l)

realizar operações com ações e outros valores mobiliários fora de mercados organizados
autorizados pela CVM, ressalvadas as hipóteses de distribuições públicas, de exercício de
direito de preferência e de conversão de debêntures em ações, de exercício de bônus de
subscrição, nos casos em que a CVM tenha concedido prévia e expressa autorização e nas
hipóteses em que tais ações ou outros valores mobiliários sejam adquiridos em virtude de
excussão de garantias vinculadas aos Ativos (conforme abaixo definido) de titularidade do
FUNDO;
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(m)

realizar operações com derivativos, exceto quando tais operações forem realizadas
exclusivamente para fins de proteção patrimonial e desde que a exposição seja sempre, no
máximo, o valor do patrimônio líquido do FUNDO; e

(n)

praticar qualquer ato de liberalidade.

1.2.1. Observadas as vedações constantes do item 1.2, acima, o FUNDO poderá emprestar seus
títulos e valores mobiliários, desde que tais operações de empréstimo sejam cursadas
exclusivamente através de serviço autorizado pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”) ou pela CVM
ou usá-los para prestar garantias de operações próprias.
1.3. SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR. O ADMINISTRADOR deverá ser substituído nas hipóteses de
renúncia, destituição por deliberação da assembleia geral de Cotistas, descredenciamento pela CVM
e liquidação extrajudicial, observado o disposto na legislação e regulamentação aplicável.
1.3.1. Na hipótese de renúncia do ADMINISTRADOR, este fica obrigado a convocar imediatamente a
assembleia geral de Cotistas para eleger seu substituto ou deliberar a liquidação do FUNDO,
conforme aplicável, a qual deverá ser realizada pelo ADMINISTRADOR, ainda que após sua renúncia.
1.3.1.1. Na hipótese de renúncia, de descredenciamento do ADMINISTRADOR pela CVM, ou de
destituição do ADMINISTRADOR em assembleia geral de Cotistas, este fica obrigado a permanecer
no exercício de suas funções até que (a) com relação aos Ativos e Ativos de Liquidez (conforme
abaixo definido), o novo administrador assuma suas funções, e (b) especificamente na hipótese de
renúncia e de destituição, com relação aos imóveis eventualmente integrantes do patrimônio do
FUNDO na forma permitida no item 4.2.4.1 deste Regulamento, até que seja averbada, no cartório
de registro de imóveis, nas matrículas referentes a tais bens imóveis e direitos sobre esses, a ata da
assembleia geral de Cotistas que eleger seu substituto e sucessor na propriedade fiduciária desses
bens e direitos, devidamente aprovada pela CVM e registrada em cartório de registro de títulos e
documentos competente.
1.3.2. Na hipótese de o ADMINISTRADOR renunciar às suas funções ou ser descredenciado pela
CVM, e a assembleia geral de Cotistas de que trata o inciso “i” do item 1.3.1 acima ou o item 1.3.3.
abaixo, conforme o caso, (a) não nomear instituição administradora habilitada para substituir o
ADMINISTRADOR, ou (b) não obtiver quórum suficiente, observado o disposto no item 15 deste
Regulamento, para deliberar sobre a substituição do ADMINISTRADOR ou a liquidação do FUNDO, (i)
o ADMINISTRADOR deve permanecer no exercício de suas funções até sua efetiva substituição, que
deve ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de liquidação do FUNDO pelo
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ADMINISTRADOR, no caso de renúncia, ou (ii) a CVM deve nomear administrador temporário até a
eleição de nova administração, no caso de descredenciamento.
1.3.3. É facultado aos Cotistas que detenham, ao menos, 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas a
convocação da assembleia geral de Cotistas, caso o ADMINISTRADOR ou a CVM, no caso de
descredenciamento, não convoque a assembleia geral de Cotistas de que trata o inciso “i” do item
1.3.1, no prazo de 10 (dez) dias contados da renúncia ou do descredenciamento do ADMINISTRADOR
pela CVM, conforme o caso.
1.3.4. Exclusivamente no caso de liquidação extrajudicial do ADMINISTRADOR, caberá ao liquidante
designado pelo BACEN, convocar a assembleia geral de Cotistas, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis,
contados da data de publicação, no Diário Oficial da União, do ato que decretar tal liquidação
extrajudicial, a fim de deliberar sobre a eleição de novo administrador e a liquidação ou não do
FUNDO.
2. PRESTADORES DE SERVIÇOS
2.1. Além das atividades relacionadas à administração do FUNDO, o ADMINISTRADOR será
responsável pela prestação dos seguintes serviços para o FUNDO:
2.1.1. CUSTODIANTE. A custódia dos Ativos e Ativos de Liquidez integrantes da carteira do FUNDO
será exercida pelo ADMINISTRADOR, como custodiante do FUNDO ou quem venha a substituí-lo. O
ADMINISTRADOR prestará ainda os serviços de tesouraria, controle e processamento dos ativos
financeiros, títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do FUNDO.
2.1.2. ESCRITURAÇÃO DE COTAS. O ADMINISTRADOR prestará os serviços de escrituração de Cotas do
FUNDO.
2.1.3. GESTÃO DA CARTEIRA DO FUNDO. A gestão da carteira do FUNDO será exercida pelo
ADMINISTRADOR, devidamente autorizado pela CVM a exercer a atividade de administrador de
carteira de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 13.432, de 09 de dezembro de
2013 ou quem venha a substituí-lo.
2.2. O ADMINISTRADOR contratará, em nome do FUNDO, os seguintes prestadores de serviços:
2.2.1. AUDITOR. O ADMINISTRADOR deverá contratar empresa devidamente qualificada para prestar
os serviços de auditoria independente do FUNDO (“AUDITOR”), observados os termos e condições
estabelecidos nos instrumentos que formalizam a sua contratação.
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2.3. OBRIGAÇÕES DO ADMINISTRADOR NO EXERCÍCIO DA GESTÃO DA CARTEIRA DO FUNDO.
Constituem obrigações e responsabilidades do ADMINISTRADOR, no exercício da gestão da carteira
do FUNDO, além das atribuições que lhe são conferidas por força de lei, da regulamentação em vigor
e das demais disposições deste Regulamento:
(a)

identificar, selecionar, avaliar, adquirir, acompanhar e alienar, sem necessidade de aprovação
em assembleia geral de Cotistas, os Ativos e os Ativos de Liquidez que poderão vir a fazer
parte do patrimônio do FUNDO, de acordo com a Política de Investimento definida neste
Regulamento, inclusive com a elaboração de análises econômico-financeiras, se for o caso,
observado o quanto disposto no item 2.3.1., abaixo;

(b)

celebrar os contratos, negócios jurídicos e realizar todas as operações necessárias à execução
da Política de Investimento do FUNDO, exercendo, ou diligenciando para que sejam
exercidos, todos os direitos relacionados ao patrimônio e às atividades do FUNDO;

(c)

controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos Ativos e dos Ativos de Liquidez
do FUNDO, fiscalizando os serviços prestados por terceiros, incluindo quaisquer serviços
relativos aos Ativos e aos Ativos de Liquidez integrantes do patrimônio do FUNDO que
eventualmente venham a ser contratados na forma prevista no item 2.3.3 abaixo;

(d)

monitorar o desempenho do FUNDO, a forma de valorização das Cotas e a evolução do valor
do patrimônio líquido do FUNDO;

(e)

sugerir ao ADMINISTRADOR modificações neste Regulamento no que se refere às
competências de gestão dos investimentos do FUNDO;

(f)

monitorar investimentos realizados pelo FUNDO;

(g)

conduzir e executar estratégia de desinvestimento em Ativos e Ativos de Liquidez do FUNDO,
observado o quanto disposto no item 2.3.1., abaixo;

(h)

elaborar relatórios de investimento realizados pelo FUNDO; e

(i)

implementar, utilizando-se dos recursos do FUNDO, benfeitorias visando à manutenção,
conservação e reparos dos imóveis que eventualmente venham a integrar o patrimônio do
FUNDO na forma permitida no item 4.2.4.1 abaixo.
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2.3.1. Sem prejuízo do quanto disposto no item 2.3., acima, a responsabilidade pela gestão dos
ativos imobiliários eventualmente detidos pelo FUNDO, observado o quanto disposto no item 4.2.4.1
abaixo, compete exclusivamente ao ADMINISTRADOR, que deterá a propriedade fiduciária de
quaisquer bens imóveis do FUNDO.
2.3.2. O ADMINISTRADOR possui amplos e irrestritos poderes para adquirir os Ativos listados no item
4.2 e seus itens subsequentes, conforme a Política de Investimento do FUNDO e observada a
metodologia referida nos itens 4.10 e seguintes abaixo, bem como quaisquer Ativos de Liquidez nos
termos previstos neste Regulamento, de acordo com o disposto neste Regulamento.
2.3.3. Independentemente de assembleia geral de Cotistas, o ADMINISTRADOR, em nome do
FUNDO, se for o caso, poderá, preservado o interesse dos Cotistas, contratar, destituir e substituir os
demais prestadores de serviços do FUNDO, observado o disposto no item 2.3.4 abaixo.
2.3.4. Nas hipóteses previstas no item 2.3.3 acima em que ocorra aumento da somatória das
despesas e encargos de que trata o artigo 47 da Instrução CVM 472, a contratação ou substituição
de prestadores de serviços do FUNDO estará sujeita à prévia aprovação da assembleia geral de
Cotistas.
2.4. DISTRIBUIDORES. As distribuições de Cotas do FUNDO serão realizadas por instituições
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, incluindo o próprio ADMINISTRADOR,
sendo admitido a estes subcontratar terceiros habilitados para prestar tais serviços de distribuição
de Cotas.
3. PÚBLICO ALVO. O FUNDO receberá recursos de investidores em geral que busquem retorno de
longo prazo, compatível com a Política de Investimento do FUNDO, que aceitem os riscos inerentes a
tal investimento e cujo perfil do investidor e/ou sua política de investimento possibilite o
investimento em fundos de investimento imobiliários.
4. POLÍTICA DE INVESTIMENTO. O FUNDO, constituído sob a forma de condomínio fechado, em que o
resgate de Cotas não é permitido, com prazo de duração indeterminado, é uma comunhão de
recursos captados por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários, tendo por objeto o
investimento em empreendimentos imobiliários na forma prevista na Instrução CVM 472,
preponderantemente – assim entendido como até 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do
FUNDO – através da aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”), nos termos do
item 4.2 abaixo e independentemente de deliberação em assembleia geral de Cotistas (“Política de
Investimento”).
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4.1. A participação do FUNDO em empreendimentos imobiliários na forma prevista na Instrução CVM
472 será realizada mediante aquisição, pelo ADMINISTRADOR, de cotas de FII (“Ativos”) pertencentes
à carteira teórica do índice de referência IFI-E (conforme abaixo definido), não havendo, portanto,
discricionariedade na seleção de tais Ativos pelo ADMINISTRADOR.
4.1.1. O IFI-E é um índice que mede o retorno total de uma carteira teórica formada por FII
classificados nas categorias ANBIMA “FII de Desenvolvimento para Renda”, “FII de Desenvolvimento
para Venda” e “FII de Renda”, presentes no “Índice de Fundos de Investimento Imobiliário (IFIX)”,
apurado e divulgado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“IFIX” e “B3”, respectivamente), e composto
pelos 30 (trinta) maiores FII de acordo com o valor de mercado das cotas disponíveis à negociação
(“IFI-E ou Índice”).
4.1.2. São incluídos na carteira teórica do IFI-E os FII que atenderem cumulativamente aos seguintes
critérios:
(a)

Estar presente na carteira teórica do IFIX nas datas de rebalanceamento (quadrimestral nos
meses de janeiro, maio e setembro);

(b)

Atuar nas categorias ANBIMA descritas no item 4.1.1 acima; e

(c)

Estar entre os 30 (trinta) maiores FII de acordo com o valor de mercado das cotas disponíveis
à negociação nas datas de rebalanceamento.

4.1.3. Os FII podem ser excluídos da carteira teórica do IFI-E caso:
(a)

Forem excluídos do IFIX em alguma data de rebalanceamento;

(b)

Não estar entre os 30 (trinta) maiores FII de acordo com o valor de mercado das cotas
disponíveis à negociação nas datas de rebalanceamento;

(c)

Sofrerem alterações na categoria ANBIMA e a nova categoria ser diferente das categorias
descritas no item 4.1.1 acima;

(d)

Forem excluídos do IFIX durante a vigência da carteira teórica atual do IFIX; ou

(e)

Encerramento do FII resultando em retirada total das cotas disponíveis à negociação.
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4.1.4. A carteira teórica do IFI-E tem vigência de quatro meses, sendo os períodos de janeiro a abril,
maio a agosto e setembro a dezembro. A carteira teórica é reavaliada no final de cada quadrimestre
realizando os procedimentos descritos acima.
4.1.5. O IFI-E mede o retorno total da carteira teórica composta pelos FII que atendem a todos os
critérios descritos acima, ponderados pelo respectivo valor de mercado de suas cotas disponíveis à
negociação, ou seja, são excluídas as novas cotas que estejam sujeitas à finalização de ofertas
públicas.
4.1.6. O Banco Inter S.A. (“Banco Inter”) é responsável pela gestão, cálculo, divulgação e manutenção
do Índice. Nenhuma obrigação ou responsabilidade por tais atividades poderá ser atribuída ao
FUNDO e/ou ao ADMINISTRADOR.
4.1.7. Caso o Banco Inter deixe de realizar a gestão, cálculo, divulgação ou manutenção do Índice, o
ADMINISTRADOR deverá imediatamente divulgar tal fato aos Cotistas, na forma de regulamentação
aplicável, e convocar uma assembleia geral de Cotistas na qual os Cotistas deverão deliberar acerca
de eventual mudança na Política de Investimento do FUNDO ou pela liquidação do FUNDO.
4.1.8. Todas as informações sobre o Índice dispostas neste Regulamento, na página do FUNDO
(www.bancointer.com.br/inter-dtvm), bem como nos materiais de divulgação, foram obtidas por
meio do Banco Inter e da página do Índice, mantida pelo Banco Inter, não sendo o FUNDO e/ou o
ADMINISTRADOR responsáveis por qualquer incorreção das informações do Índice, incluindo as
incorreções no cálculo do Índice.
4.1.9. A descrição das características do Índice acima reflete a metodologia em vigor do IFI-E na data
de constituição do FUNDO. A metodologia do Índice pode ser encontrada na página do Índice
através do endereço (www.bancointer.com.br/inter-dtvm). Eventuais mudanças na metodologia do
Índice por parte do Banco Inter serão objetivo de atualização na página do FUNDO, não sendo
necessária atualização do Regulamento.
4.2. O FUNDO poderá adquirir Ativos de Liquidez que tenham sido emitidos na forma da Resolução
do CMN nº 2.921, de 17 de janeiro de 2002 (“Resolução 2.921”).
4.2.1. O FUNDO, para realizar o pagamento das despesas ordinárias e dos encargos previstos no item
10 deste Regulamento ou enquanto não aplicar em Ativos, poderá manter parcela do seu patrimônio
permanentemente aplicada em cotas de fundos de investimento (“Fundos Investidos”) ou títulos de
renda fixa, públicos ou privados, para atender suas necessidades de liquidez (sendo tais ativos
mencionados acima referidos em conjunto como “Ativos de Liquidez”).
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4.2.2. Os atos que caracterizem situações de conflito de interesses entre o FUNDO e o
ADMINISTRADOR dependem de aprovação prévia, específica e informada em assembleia geral de
Cotistas, nos termos do artigo 34 da Instrução CVM 472.
4.2.2.1. Não obstante o disposto no item 4.2.3 acima, quando da formalização de sua adesão ao
Regulamento, os Cotistas manifestam sua ciência com relação à prestação dos serviços de (a) gestão
do FUNDO; e (b) distribuição de Cotas do FUNDO, pelo ADMINISTRADOR.
4.2.3. No exercício das atividades de gestão do FUNDO, o ADMINISTRADOR terá discricionariedade
na seleção e diversificação dos Ativos de Liquidez da carteira do FUNDO, devendo, com relação aos
Ativos da carteira do Fundo, observar a Política de Investimento deste Regulamento, respeitados
eventuais limites que venham a ser aplicáveis por conta da ocorrência da concentração do
patrimônio líquido do FUNDO em valores mobiliários, conforme previsto no item 4.9 abaixo.
4.2.4. Sem prejuízo da Política de Investimento do FUNDO prevista no item 4 acima, em caráter
excepcional, poderão eventualmente compor a carteira de investimento do FUNDO imóveis,
gravados com ônus reais ou não, e direitos reais em geral sobre imóveis (em qualquer localidade
dentro do território nacional), participações societárias de sociedades imobiliárias e/ou em outros
ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que não os Ativos e/ou Ativos de Liquidez, nas
hipóteses de: (a) execução ou excussão de garantias relativas aos Ativos de titularidade do FUNDO
e/ou (b) renegociação de dívidas decorrentes dos Ativos de titularidade do FUNDO, sendo certo que
o FUNDO não realizará investimentos em imóveis de forma direta.
4.2.4.1. De acordo com o disposto no item 4.2.4 acima, a carteira do FUNDO poderá, eventualmente,
ter bens imóveis em sua composição, os quais, por sua vez, deverão ser avaliados por empresa
especializada independente no prazo exigido nos termos da regulamentação aplicável. O laudo de
avaliação dos imóveis será preparado de acordo com o Anexo 12 à Instrução CVM 472 e deverá ser
atualizado anualmente antes do encerramento de cada exercício social.
4.2.4.2. A estratégia de cobrança dos Ativos e dos Ativos de Liquidez que eventualmente estiverem
inadimplentes será estabelecida e implementada pelo ADMINISTRADOR, independentemente de
aprovação em assembleia geral de Cotistas, mediante a adoção dos procedimentos pertinentes aos
respectivos Ativos ou Ativos de Liquidez, observada a natureza e características de cada um dos
Ativos e dos Ativos de Liquidez de titularidade do FUNDO.
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4.3. O saldo de caixa existente no FUNDO que não for compulsoriamente distribuído aos Cotistas
será aplicado em qualquer um dos Ativos de Liquidez, a critério do ADMINISTRADOR, até que este
encontre Ativos que atendam à Política de Investimento estabelecida neste Regulamento.
4.3.1. Caso o ADMINISTRADOR não encontre Ativos para investimento pelo FUNDO, a seu critério, o
saldo de caixa poderá ser distribuído aos Cotistas, a título de amortização de rendimentos
(distribuição adicional de rendimentos) e/ou amortização de principal.
4.4. O FUNDO terá o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a data de encerramento de cada
oferta de Cotas do FUNDO para enquadrar a sua carteira de acordo com a Política de Investimento
estabelecida neste Regulamento.
4.4.1. Caso o FUNDO não enquadre a sua carteira de acordo com a Política de Investimento dentro
do prazo mencionado acima, o ADMINISTRADOR convocará assembleia geral de Cotistas, sendo que,
caso a assembleia não seja instalada, ou uma vez instalada, não se chegue a uma conclusão a
respeito das medidas a serem tomadas para fins de enquadramento da carteira, o ADMINISTRADOR
deverá, a seu exclusivo critério, realizar a amortização de principal, na forma do item 4.3.1 acima ou
ainda, a liquidação antecipada do FUNDO, na forma do item 16.1 abaixo.
4.5. O objeto do FUNDO e sua Política de Investimento não poderão ser alterados sem prévia
deliberação da assembleia geral de Cotistas, tomada de acordo com o quórum estabelecido no item
15.3 deste Regulamento.
4.6. O FUNDO poderá realizar operações de day trade, assim consideradas aquelas iniciadas e
encerradas no mesmo dia, independentemente de o FUNDO possuir estoque ou posição anterior do
mesmo Ativo e/ou Ativo de Liquidez.
4.7. Caberá ao ADMINISTRADOR praticar todos os atos que entender necessários ao cumprimento da
Política de Investimento estabelecida neste Regulamento, conforme estabelecidas nos termos da
legislação e regulamentação aplicáveis.
4.7.1. Os Ativos e/ou Ativos de Liquidez de titularidade do FUNDO devem ser registrados,
custodiados ou mantidos em conta de depósito diretamente em nome do FUNDO, conforme o caso,
em contas específicas abertas no Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, no sistema de
liquidação financeira administrado pela B3 ou em instituições ou entidades autorizadas à prestação
desse serviço pelo BACEN ou pela CVM, excetuando-se as aplicações do FUNDO em cotas dos
Fundos Investidos.
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4.8. Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro
e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais
como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo
ADMINISTRADOR, enquanto prestador dos serviços de custodiante e de controladoria do FUNDO,
disponível para consulta em sua página da rede mundial de computadores, ou pela instituição que
venha a substituir o ADMINISTRADOR na prestação dos serviços de controladoria para o FUNDO,
observado o disposto no item 4.8.1 abaixo.
4.8.1. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base
no manual de precificação do ADMINISTRADOR, enquanto custodiante do FUNDO.
4.9. Deverão ser observados os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos
financeiros estabelecidos nas regras gerais sobre fundos de investimento, aplicando-se as regras de
desenquadramento e reenquadramento lá estabelecidas (“Critérios de Concentração”), observadas
adicionalmente as disposições constantes nos subitens abaixo, bem como as demais disposições
aplicáveis nos termos das regras gerais sobre fundos de investimento.
4.9.1. No caso de investimentos em cotas de FII, nos termos das regras gerais sobre fundos de
investimento, o FUNDO poderá aplicar até 10% (dez por cento) do seu patrimônio líquido por
emissor, compreendendo-se como emissor o FII em questão, não se aplicando nesta hipótese os
limites de concentração por modalidade de ativos financeiros, nos termos do parágrafo sexto do
artigo 45 da Instrução CVM 472.
4.9.2. Em atendimento ao disposto nas regras gerais sobre fundos de investimento, o FUNDO não
poderá deter mais de 20% (vinte por cento) de seu patrimônio líquido em títulos ou valores
mobiliários de emissão de empresas ligadas ao ADMINISTRADOR, sem prejuízo das demais
disposições regulamentares e da aprovação em assembleia geral quando caracterizada situação de
conflito de interesses, nos termos da regulamentação específica.
4.9.3. Em atendimento ao disposto nas regras gerais sobre fundos de investimento, o FUNDO poderá
investir até 100% (cem por cento) do montante de seus recursos que possam ser investidos em cotas
de Fundos Investidos administrados pelo ADMINISTRADOR ou empresa a ele ligada na forma
permitida na regulamentação específica, observado que, caso esteja configurada uma situação de
conflito de interesses, tal investimento dependerá de aprovação prévia, específica e informada em
assembleia geral de Cotistas, nos termos do artigo 34 da Instrução CVM 472.
4.10. A carteira de Ativos do FUNDO deverá ser composta estritamente por cotas de FII que estejam
presentes na carteira teórica vigente do IFI-E e por Ativos de Liquidez.
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4.10.1. O FUNDO investirá no mínimo 90% (noventa por cento) de seu patrimônio em cotas de FII
que compõe a carteira teórica do IFI-E, em qualquer proporção, de forma a refletir a variação e
rentabilidade do Índice, observados os limites previstos neste Regulamento e as regras gerais sobre
fundos de investimento.
4.10.1.1. Sem prejuízo do disposto no item acima, ainda que um determinado FII venha a
representar peso superior a 10% (dez por cento) da carteira teórica do Índice, o peso das cotas de tal
FII na carteira do FUNDO será limitado a 10% (dez por cento), para fins de observar os limites de
concentração previstos na legislação vigente e neste Regulamento. O montante de recursos não
alocado na aquisição de cotas de um FII por conta da limitação mencionada acima será aplicado em
cotas dos demais FII que compõem a carteira do fundo buscando minimizar a diferença entre a
performance do FUNDO e do Índice, respeitando sempre o limite de 10% (dez por cento) para cada
fundo, individualmente.
4.10.2. Durante o período entre a data de divulgação oficial pelo Banco Inter S.A. da prévia da
composição do Índice e 30 (trinta) dias após a data de rebalanceamento (“Prazo de
Enquadramento”), o ADMINISTRADOR, a seu exclusivo critério e tendo em vista o objetivo e a
política de investimento do FUNDO, efetuará o ajuste da composição da carteira do FUNDO.
4.10.2.1. No caso de um FII integrante do Índice que possua restrições de liquidez no mercado à vista
e que, porventura, tenha seu preço afetado pelas ordens de compra e/ou venda do FUNDO, seu
peso dentro da carteira do FUNDO poderá ser menor do que o seu respectivo peso na carteira
teórica do Índice ao final do Prazo de Enquadramento. Desta forma, o excedente será distribuído
para aqueles FII que apresentem maior liquidez e capacidade de alocação do excedente. Esta regra
também será válida no caso de alocação do peso excedente descrito no item acima.
4.10.2.2. O ADMINISTRADOR poderá ajustar a composição da carteira do FUNDO sempre que a
composição do Índice sofrer ajustes devido a distribuição de rendimentos, subscrição, aumento de
cotas ou qualquer outro evento que afete a composição da carteira teórica do Índice, observada a
metodologia de cálculo, a divulgação do Índice, os limites deste Regulamento e legislação vigente e o
objetivo e a Política de Investimento do FUNDO.
4.10.2.3. O FUNDO poderá utilizar os recursos aplicados em Ativos de Liquidez para participar destes
eventos para qualquer evento de subscrição de um FII que compõe a carteira do FUNDO.
4.10.2.3.1. Caso ocorra mais de um evento de subscrição no mesmo período, o FUNDO priorizará a
subscrição do FII que possui maior representatividade em sua carteira, visto que este FII possui
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maior possibilidade de permanecer na carteira teórica do Índice na próxima data de
rebalanceamento. O montante de subscrição respeitará os limites previstos neste Regulamento, na
legislação aplicável e o montante de recursos disponível em Ativos de Liquidez.
4.10.3. O ADMINISTRADOR não buscará auferir rentabilidade superior à performance e ao
desempenho do Índice.
4.10.4. Os rendimentos auferidos pelo FUNDO serão pagos aos cotistas, respeitando o limite de 5%
(cinco por cento) para composição do “fundo de reserva” mantido em caixa para despesas
extraordinárias e para participação em eventos de subscrição, conforme item 4.10.2.2. acima.
4.10.4.1. Visto que o FUNDO distribuirá seus rendimentos, o preço histórico da cotação de mercado
do FUNDO será divergente do histórico do Índice, que considera o reinvestimento das receitas
recebidas. Para realizar comparação entre o FUNDO e o Índice deve-se ajustar o preço histórico da
cotação do FUNDO pelos rendimentos distribuídos, acrescidos dos custos de manutenção do FUNDO
e do “fundo de reserva”, mantido em caixa para despesas extraordinárias e participação em eventos
de subscrição.
5. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DOS IMÓVEIS. Os bens imóveis e direitos reais eventualmente
integrantes do patrimônio do FUNDO na forma permitida no item 4.2.4.1 acima serão adquiridos
pelo ADMINISTRADOR em caráter fiduciário, por conta e em benefício do FUNDO e dos Cotistas,
cabendo-lhe administrar, negociar e dispor desses bens ou direitos, bem como exercer todos os
direitos inerentes a eles, com o fim exclusivo de realizar o objeto e a Política de Investimento do
FUNDO, obedecidas as decisões tomadas pela assembleia geral de Cotistas.
5.1. No instrumento de aquisição de bens imóveis e direitos reais eventualmente integrantes do
patrimônio do FUNDO na forma permitida no item 4.2.4.1 acima, o ADMINISTRADOR fará constar as
restrições decorrentes da propriedade fiduciária, previstas no item 1.1 (a) deste Regulamento
quando aplicável, e destacará que os bens adquiridos constituem patrimônio do FUNDO.
5.2. Os bens imóveis e direitos reais eventualmente integrantes do patrimônio do FUNDO na forma
permitida no item 4.2.4.1 acima, mantidos sob a propriedade fiduciária do ADMINISTRADOR, bem
como seus frutos e rendimentos, não se comunicam com o patrimônio do ADMINISTRADOR.
5.3. O Cotista não poderá exercer qualquer direito real sobre os imóveis e empreendimentos
eventualmente integrantes do patrimônio do FUNDO na forma permitida no item 4.2.4.1 acima ou
sobre quaisquer Ativos e/ou Ativos de Liquidez integrantes do patrimônio do FUNDO.
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5.4. O Cotista não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual relativa aos
imóveis e empreendimentos eventualmente integrantes do patrimônio do FUNDO na forma
permitida no item 4.2.4.15 acima, ou a quaisquer Ativos e/ou Ativos de Liquidez integrantes do
patrimônio do FUNDO, observada a hipótese prevista no item 10.4.1 deste Regulamento.
6. RISCOS. O FUNDO ESTÁ SUJEITO ÀS FLUTUAÇÕES DO MERCADO E A RISCOS QUE PODEM GERAR
DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS, DOS ATIVOS DE LIQUIDEZ E PERDAS PARA OS COTISTAS.
6.1. OS ATIVOS, OS ATIVOS DE LIQUIDEZ E AS OPERAÇÕES DO FUNDO ESTÃO SUJEITOS,
PRINCIPALMENTE, AOS RISCOS ABAIXO IDENTIFICADOS, DEPENDENDO DOS MERCADOS EM QUE
FOREM NEGOCIADOS:
(a) RISCO TRIBUTÁRIO – A LEI N.º 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999, ESTABELECE QUE OS FUNDOS
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DEVEM DISTRIBUIR, PELO MENOS, 95% (NOVENTA E CINCO POR
CENTO) DOS LUCROS AUFERIDOS AOS SEUS COTISTAS, APURADOS SEGUNDO O REGIME DE CAIXA,
COM BASE EM BALANÇO OU BALANCETE SEMESTRAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO E EM 31 DE
DEZEMBRO DE CADA ANO.
NOS TERMOS DA MESMA LEI, O FUNDO QUE APLICAR RECURSOS EM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS QUE TENHAM COMO INCORPORADOR, CONSTRUTOR OU SÓCIO, COTISTA QUE
DETENHA, ISOLADAMENTE OU EM CONJUNTO COM PESSOAS A ELE RELACIONADAS, PERCENTUAL
SUPERIOR A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DAS COTAS EMITIDAS PELO FUNDO, SUJEITA-SE À
TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL ÀS PESSOAS JURÍDICAS PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO
CORPORATIVA CABÍVEL (IRPJ, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL,
CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO AO
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS).
OS RENDIMENTOS E GANHOS LÍQUIDOS AUFERIDOS PELO FUNDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE
RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL SUJEITAM-SE À INCIDÊNCIA DO IR RETIDO NA FONTE DE ACORDO
COM AS MESMAS NORMAS APLICÁVEIS ÀS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE PESSOAS JURÍDICAS,
EXCETO EM RELAÇÃO ÀS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES A LETRAS HIPOTECÁRIAS,
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E COTAS DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ADMITIDAS EXCLUSIVAMENTE EM BOLSA DE VALORES OU NO
MERCADO DE BALCÃO ORGANIZADO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, PODENDO TAL
IMPOSTO SER COMPENSADO COM AQUELE RETIDO NA FONTE PELO FUNDO QUANDO DA
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AOS COTISTAS.
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AINDA DE ACORDO COM A LEI N.º 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999, OS RENDIMENTOS E OS
GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS QUANDO DISTRIBUÍDOS AOS COTISTAS SÃO TRIBUTADOS NA
FONTE PELA ALÍQUOTA DE 20% (VINTE POR CENTO). NÃO OBSTANTE, DE ACORDO COM O ARTIGO
3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N.º 11.033, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2004, ALTERADA PELA
LEI N.º 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005, HAVERÁ ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE E NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DAS PESSOAS FÍSICAS COM RELAÇÃO AOS
RENDIMENTOS DISTRIBUÍDOS PELO FUNDO AO COTISTA PESSOA FÍSICA, DESDE QUE OBSERVADOS,
CUMULATIVAMENTE, OS SEGUINTES REQUISITOS: (I) O COTISTA PESSOA FÍSICA SEJA TITULAR DE
MENOS DE 10% (DEZ POR CENTO) DAS COTAS EMITIDAS PELO FUNDO E TAIS COTAS LHE DEREM O
DIREITO AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO IGUAL OU INFERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO
TOTAL DE RENDIMENTOS AUFERIDOS PELO FUNDO; (II) O FUNDO CONTE COM NO MÍNIMO 50
(CINQUENTA) COTISTAS; E (III) AS COTAS SEJAM ADMITIDAS À NEGOCIAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM
BOLSAS DE VALORES OU NO MERCADO DE BALCÃO ORGANIZADO. DESSA FORMA, CASO SEJA
REALIZADA UMA DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS PELO FUNDO EM QUALQUER MOMENTO EM
QUE TAIS REQUISITOS NÃO TENHAM SIDO ATENDIDOS, OS COTISTAS ESTARÃO SUJEITOS À
TRIBUTAÇÃO A ELES APLICÁVEL, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
ADICIONALMENTE, CASO OCORRA ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO QUE RESULTE EM REVOGAÇÃO OU
RESTRIÇÃO À REFERIDA ISENÇÃO, OS RENDIMENTOS E OS GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS
PODERÃO VIR A SER TRIBUTADOS NO MOMENTO DE SUA DISTRIBUIÇÃO AOS COTISTAS, AINDA QUE
A APURAÇÃO DE RESULTADOS PELO FUNDO TENHA OCORRIDO ANTERIORMENTE À MUDANÇA NA
LEGISLAÇÃO.
ASSIM, O RISCO TRIBUTÁRIO ENGLOBA O RISCO DE PERDAS DECORRENTE DA CRIAÇÃO DE NOVOS
TRIBUTOS, EXTINÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL, MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS, INTERPRETAÇÃO DIVERSA
DA LEGISLAÇÃO VIGENTE SOBRE A INCIDÊNCIA DE QUAISQUER TRIBUTOS OU A REVOGAÇÃO DE
ISENÇÕES VIGENTES, SUJEITANDO O FUNDO OU SEUS COTISTAS A NOVOS RECOLHIMENTOS NÃO
PREVISTOS INICIALMENTE.
(b) LIQUIDEZ REDUZIDA DAS COTAS - O MERCADO SECUNDÁRIO EXISTENTE NO BRASIL PARA
NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APRESENTA BAIXA LIQUIDEZ E
NÃO HÁ NENHUMA GARANTIA DE QUE EXISTIRÁ NO FUTURO UM MERCADO PARA NEGOCIAÇÃO
DAS COTAS QUE PERMITA AOS COTISTAS SUA ALIENAÇÃO, CASO ESTES DECIDAM PELO
DESINVESTIMENTO. DESSA FORMA, OS COTISTAS PODEM TER DIFICULDADE EM REALIZAR A VENDA
DAS SUAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO, OU OBTER PREÇOS REDUZIDOS NA VENDA DAS
COTAS, BEM COMO EM OBTER O REGISTRO PARA UMA OFERTA SECUNDÁRIA DE SUAS COTAS
JUNTO À CVM. ALÉM DISSO, DURANTE O PERÍODO ENTRE A DATA DE DETERMINAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS, DA DISTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RENDIMENTOS
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OU DA AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO, O VALOR OBTIDO PELO
COTISTA EM CASO DE NEGOCIAÇÃO DAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO, PODERÁ SER AFETADO.
(C) RISCOS DE MERCADO – EXISTE O RISCO DE VARIAÇÃO NO VALOR E NA RENTABILIDADE DOS
ATIVOS E DOS ATIVOS DE LIQUIDEZ DA CARTEIRA DO FUNDO, QUE PODE AUMENTAR OU DIMINUIR,
DE ACORDO COM AS FLUTUAÇÕES DE PREÇOS, COTAÇÕES DE MERCADO E DOS CRITÉRIOS PARA
PRECIFICAÇÃO DOS ATIVOS E DOS ATIVOS DE LIQUIDEZ. ALÉM DISSO, PODERÁ HAVER OSCILAÇÃO
NEGATIVA NO VALOR DAS COTAS PELO FATO DO FUNDO PODER ADQUIRIR TÍTULOS QUE SÃO
REMUNERADOS POR UMA TAXA DE JUROS QUE SOFRERÁ ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O
PATAMAR DAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS PELO MERCADO PARA AS DATAS DE VENCIMENTO
DESSES TÍTULOS. EM CASO DE QUEDA DO VALOR DOS ATIVOS E DOS ATIVOS DE LIQUIDEZ QUE
COMPÕEM A CARTEIRA DO FUNDO, O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO PODE SER AFETADO
NEGATIVAMENTE. A QUEDA DOS PREÇOS DOS ATIVOS E DOS ATIVOS DE LIQUIDEZ INTEGRANTES DA
CARTEIRA PODE SER TEMPORÁRIA, NÃO EXISTINDO, NO ENTANTO, GARANTIA DE QUE NÃO SE
ESTENDAM POR PERÍODOS LONGOS E/OU INDETERMINADOS.
ADICIONALMENTE, DEVIDO À POSSIBILIDADE DE CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA EM ATIVOS, DE
ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO ESTABELECIDA NESTE REGULAMENTO, HÁ UM RISCO
ADICIONAL DE LIQUIDEZ DOS ATIVOS, UMA VEZ QUE A OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DOS EVENTOS
PREVISTOS ACIMA, ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, PODE AFETAR ADVERSAMENTE O PREÇO
E/OU RENDIMENTO DOS ATIVOS DA CARTEIRA DO FUNDO. NESTES CASOS, O ADMINISTRADOR PODE
SER OBRIGADO A LIQUIDAR OS ATIVOS DO FUNDO A PREÇOS DEPRECIADOS, PODENDO, COM ISSO,
INFLUENCIAR NEGATIVAMENTE O VALOR DAS COTAS.
(d) FATORES MACROECONÔMICOS RELEVANTES - O FUNDO ESTÁ SUJEITO, DIRETA OU
INDIRETAMENTE, ÀS VARIAÇÕES E CONDIÇÕES DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS, QUE SÃO AFETADOS PRINCIPALMENTE PELAS CONDIÇÕES POLÍTICAS E ECONÔMICAS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS. VARIÁVEIS EXÓGENAS, TAIS COMO A OCORRÊNCIA, NO BRASIL OU
NO EXTERIOR, DE FATOS EXTRAORDINÁRIOS OU SITUAÇÕES ESPECIAIS DE MERCADO, OU, AINDA, DE
EVENTOS DE NATUREZA POLÍTICA, ECONÔMICA OU FINANCEIRA QUE MODIFIQUEM A ORDEM
ATUAL E INFLUENCIEM DE FORMA RELEVANTE O MERCADO FINANCEIRO E/OU DE CAPITAIS
BRASILEIRO, INCLUINDO VARIAÇÕES NAS TAXAS DE JUROS, EVENTOS DE DESVALORIZAÇÃO DA
MOEDA E MUDANÇAS LEGISLATIVAS, AS QUAIS PODERÃO RESULTAR EM PERDAS PARA OS COTISTAS.
NÃO SERÁ DEVIDA PELO FUNDO OU POR QUALQUER PESSOA, INCLUINDO O ADMINISTRADOR,
QUALQUER INDENIZAÇÃO, MULTA OU PENALIDADE DE QUALQUER NATUREZA, CASO OS COTISTAS
SOFRAM QUALQUER DANO OU PREJUÍZO RESULTANTE DE QUAISQUER DE TAIS EVENTOS.
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(e) RISCOS DE LIQUIDEZ E DESCONTINUIDADE DO INVESTIMENTO – OS FUNDOS DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO REPRESENTAM MODALIDADE DE INVESTIMENTO EM DESENVOLVIMENTO NO
MERCADO BRASILEIRO E SÃO CONSTITUÍDOS, POR FORÇA REGULAMENTAR, COMO CONDOMÍNIOS
FECHADOS, NÃO SENDO ADMITIDO RESGATE DAS COTAS, ANTECIPADO OU NÃO, EM HIPÓTESE
ALGUMA. OS COTISTAS PODERÃO ENFRENTAR DIFICULDADES NA NEGOCIAÇÃO DAS COTAS NO
MERCADO SECUNDÁRIO. ADICIONALMENTE, DETERMINADOS ATIVOS E/OU ATIVOS DE LIQUIDEZ DO
FUNDO PODEM PASSAR POR PERÍODOS DE DIFICULDADE DE EXECUÇÃO DE ORDENS DE COMPRA E
VENDA, OCASIONADOS POR BAIXAS OU DEMANDA E NEGOCIABILIDADE INEXISTENTES. NESTAS
CONDIÇÕES, O ADMINISTRADOR PODERÁ ENFRENTAR DIFICULDADE DE LIQUIDAR OU NEGOCIAR
TAIS ATIVOS E/OU ATIVOS DE LIQUIDEZ PELO PREÇO E NO MOMENTO DESEJADOS E,
CONSEQUENTEMENTE,

O

FUNDO

PODERÁ

ENFRENTAR

PROBLEMAS

DE

LIQUIDEZ.

ADICIONALMENTE, A VARIAÇÃO NEGATIVA DOS ATIVOS E/OU ATIVOS DE LIQUIDEZ PODERÁ
IMPACTAR O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO. NA HIPÓTESE DE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO
FUNDO FICAR NEGATIVO, OS COTISTAS PODEM SER CHAMADOS A APORTAR RECURSOS ADICIONAIS
NO FUNDO. ALÉM DISSO, ESTE REGULAMENTO ESTABELECE ALGUMAS HIPÓTESES EM QUE A
ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS PODERÁ OPTAR PELA LIQUIDAÇÃO DO FUNDO E OUTRAS
HIPÓTESES EM QUE O RESGATE DAS COTAS PODERÁ SER REALIZADO MEDIANTE A ENTREGA AOS
COTISTAS DOS ATIVOS E/OU ATIVOS DE LIQUIDEZ INTEGRANTES DA CARTEIRA DO FUNDO. EM
AMBAS AS SITUAÇÕES, OS COTISTAS PODERÃO ENCONTRAR DIFICULDADES PARA VENDER OS
ATIVOS E/OU OS ATIVOS DE LIQUIDEZ RECEBIDOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO FUNDO.
(f) RISCOS DO USO DE DERIVATIVOS – OS ATIVOS E/OU OS ATIVOS DE LIQUIDEZ A SEREM
ADQUIRIDOS PELO FUNDO SÃO CONTRATADOS A TAXAS PRÉ-FIXADAS OU PÓS-FIXADAS, CONTENDO
CONDIÇÕES DISTINTAS DE PRÉ-PAGAMENTO. O FUNDO TEM A POSSIBILIDADE DE UTILIZAR
INSTRUMENTOS DERIVATIVOS PARA MINIMIZAR EVENTUAIS IMPACTOS RESULTANTES DESTE
DESCASAMENTO, MAS A CONTRATAÇÃO, PELO FUNDO, DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS DE
DERIVATIVOS PODERÁ ACARRETAR OSCILAÇÕES NEGATIVAS NO VALOR DE SEU PATRIMÔNIO
LÍQUIDO SUPERIORES ÀQUELAS QUE OCORRERIAM SE TAIS INSTRUMENTOS NÃO FOSSEM
UTILIZADOS. A CONTRATAÇÃO DESTE TIPO DE OPERAÇÃO NÃO DEVE SER ENTENDIDA COMO UMA
GARANTIA DO FUNDO, DO ADMINISTRADOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC DE REMUNERAÇÃO DAS COTAS DO FUNDO. A
CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS PODERÁ RESULTAR EM PERDAS PARA O FUNDO E
PARA OS COTISTAS.
(g) RISCO DO INVESTIMENTO NOS ATIVOS DE LIQUIDEZ - O FUNDO PODERÁ INVESTIR NOS ATIVOS
DE LIQUIDEZ QUE, PELO FATO DE SEREM DE CURTO PRAZO E POSSUÍREM BAIXO RISCO DE CRÉDITO,
PODEM AFETAR NEGATIVAMENTE A RENTABILIDADE DO FUNDO.
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ADICIONALMENTE, OS RENDIMENTOS ORIGINADOS A PARTIR DO INVESTIMENTO EM ATIVOS DE
LIQUIDEZ, SERÃO TRIBUTADOS DE FORMA ANÁLOGA À TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS
POR PESSOAS JURÍDICAS (TRIBUTAÇÃO REGRESSIVA DE 22,5% (VINTE E DOIS INTEIROS E CINCO
DÉCIMOS POR CENTO) A 15,0% (QUINZE POR CENTO), DEPENDENDO DO PRAZO DO INVESTIMENTO)
E TAL FATO PODERÁ IMPACTAR NEGATIVAMENTE NA RENTABILIDADE DO FUNDO.
(h) RISCOS ATRELADOS AOS FUNDOS INVESTIDOS – PODE NÃO SER POSSÍVEL PARA O
ADMINISTRADOR IDENTIFICAR FALHAS NA ADMINISTRAÇÃO OU NA GESTÃO DOS FUNDOS
INVESTIDOS, HIPÓTESES EM QUE O ADMINISTRADOR NÃO RESPONDERÁ PELAS EVENTUAIS
CONSEQUÊNCIAS.
(i) RISCOS DE CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA - CASO O FUNDO INVISTA PREPONDERANTEMENTE EM
VALORES MOBILIÁRIOS, DEVERÃO SER OBSERVADOS OS LIMITES DE APLICAÇÃO POR EMISSOR E POR
MODALIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS ESTABELECIDOS NAS REGRAS GERAIS SOBRE FUNDOS DE
INVESTIMENTO, APLICANDO-SE AS REGRAS DE DESENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO LÁ
ESTABELECIDAS. O RISCO DA APLICAÇÃO NO FUNDO TERÁ ÍNTIMA RELAÇÃO COM A
CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA, SENDO QUE, QUANTO MAIOR FOR A CONCENTRAÇÃO, MAIOR SERÁ
A CHANCE DE O FUNDO SOFRER PERDA PATRIMONIAL.
OS RISCOS DE CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA ENGLOBAM, AINDA, NA HIPÓTESE DE
INADIMPLEMENTO DO EMISSOR DO ATIVO EM QUESTÃO, O RISCO DE PERDA DE PARCELA
SUBSTANCIAL OU ATÉ MESMO DA TOTALIDADE DO CAPITAL INTEGRALIZADO PELOS COTISTAS.
(j) RISCOS DO PRAZO – ALGUNS DOS ATIVOS OBJETO DE INVESTIMENTO PELO FUNDO SÃO
APLICAÇÕES, PREPONDERANTEMENTE, DE MÉDIO E LONGO PRAZO, QUE POSSUEM BAIXA, OU
NENHUMA, LIQUIDEZ NO MERCADO SECUNDÁRIO E O CÁLCULO DE SEU VALOR DE FACE PARA OS
FINS DA CONTABILIDADE DO FUNDO É REALIZADO VIA MARCAÇÃO A MERCADO. NESTE MESMO
SENTIDO, OS ATIVOS E/OU ATIVOS DE LIQUIDEZ QUE PODERÃO SER OBJETO DE INVESTIMENTO PELO
FUNDO TÊM SEU VALOR CALCULADO ATRAVÉS DA MARCAÇÃO A MERCADO.
DESTA FORMA, A REALIZAÇÃO DA MARCAÇÃO A MERCADO DOS ATIVOS E DOS ATIVOS DE LIQUIDEZ
DO FUNDO, VISANDO AO CÁLCULO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESTE, PODE CAUSAR OSCILAÇÕES
NEGATIVAS NO VALOR DAS COTAS, CUJO CÁLCULO É REALIZADO MEDIANTE A DIVISÃO DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO PELA QUANTIDADE DE COTAS EMITIDAS ATÉ ENTÃO.
ASSIM, MESMO NAS HIPÓTESES DE OS ATIVOS E/OU ATIVOS DE LIQUIDEZ NÃO SOFREREM NENHUM
EVENTO DE NÃO PAGAMENTO DE JUROS E PRINCIPAL, AO LONGO DO PRAZO DE DURAÇÃO DO
FUNDO, AS COTAS DO FUNDO PODERÃO SOFRER OSCILAÇÕES NEGATIVAS DE PREÇO, O QUE PODE
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IMPACTAR NEGATIVAMENTE NA NEGOCIAÇÃO DAS COTAS PELO INVESTIDOR QUE OPTAR PELO
DESINVESTIMENTO.
(k) RISCO DE CRÉDITO – OS BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DO FUNDO ESTÃO SUJEITOS AO
INADIMPLEMENTO DOS DEVEDORES E COOBRIGADOS, DIRETOS OU INDIRETOS, DOS ATIVOS E DOS
ATIVOS DE LIQUIDEZ QUE INTEGRAM A CARTEIRA DO FUNDO, OU PELAS CONTRAPARTES DAS
OPERAÇÕES DO FUNDO ASSIM COMO À INSUFICIÊNCIA DAS GARANTIAS OUTORGADAS EM FAVOR
DE TAIS ATIVOS E/OU ATIVOS DE LIQUIDEZ, PODENDO OCASIONAR, CONFORME O CASO, A
REDUÇÃO DE GANHOS OU MESMO PERDAS FINANCEIRAS ATÉ O VALOR DAS OPERAÇÕES
CONTRATADAS.
(l) RISCO DE DESENQUADRAMENTO PASSIVO INVOLUNTÁRIO - SEM PREJUÍZO DO QUANTO
ESTABELECIDO NESTE REGULAMENTO, NA OCORRÊNCIA DE ALGUM EVENTO QUE ENSEJE O
DESENQUADRAMENTO

PASSIVO

INVOLUNTÁRIO,

A

CVM

PODERÁ

DETERMINAR

AO

ADMINISTRADOR, SEM PREJUÍZO DAS PENALIDADES CABÍVEIS, A CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL DE COTISTAS PARA DECIDIR SOBRE UMA DAS SEGUINTES ALTERNATIVAS: (I) TRANSFERÊNCIA
DA ADMINISTRAÇÃO OU DA GESTÃO DO FUNDO, OU DE AMBAS; (II) INCORPORAÇÃO A OUTRO
FUNDO; OU (III) LIQUIDAÇÃO DO FUNDO.
A OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ITENS “I” E “II” ACIMA PODERÁ AFETAR
NEGATIVAMENTE O VALOR DAS COTAS E A RENTABILIDADE DO FUNDO. POR SUA VEZ, NA
OCORRÊNCIA DO EVENTO PREVISTO NO ITEM “III” ACIMA, NÃO HÁ COMO GARANTIR QUE O PREÇO
DE VENDA DOS ATIVOS E DOS ATIVOS DE LIQUIDEZ DO FUNDO SERÁ FAVORÁVEL AOS COTISTAS,
BEM COMO NÃO HÁ COMO ASSEGURAR QUE OS COTISTAS CONSEGUIRÃO REINVESTIR OS
RECURSOS EM OUTRO INVESTIMENTO QUE POSSUA RENTABILIDADE IGUAL OU SUPERIOR ÀQUELA
AUFERIDA PELO INVESTIMENTO NAS COTAS DO FUNDO.
(m) RISCO DE NÃO CONCRETIZAÇÃO DA OFERTA DAS COTAS DA 1ª EMISSÃO (E DE EVENTUAIS
NOVAS OFERTAS DE COTAS SUBSEQUENTES) E DE CANCELAMENTO DAS ORDENS DE SUBSCRIÇÃO
CONDICIONADAS E DO INVESTIMENTO POR PESSOAS VINCULADAS – NO ÂMBITO DA 1ª EMISSÃO DE
COTAS DO FUNDO (E DE EVENTUAIS NOVAS OFERTAS DE COTAS SUBSEQUENTES), EXISTE A
POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO CASO NÃO SEJA SUBSCRITO O MONTANTE DE COTAS
EQUIVALENTE AO PATRIMÔNIO MÍNIMO INICIAL (SENDO QUE, NO CASO DE EVENTUAIS NOVAS
OFERTAS DE COTAS SUBSEQUENTES, A POSSIBILIDADE É DE O FUNDO TER UM PATRIMÔNIO MENOR
DO QUE O ESPERADO EM CADA OFERTA).
ASSIM, CASO O PATRIMÔNIO MÍNIMO INICIAL NÃO SEJA ATINGIDO (OU O VOLUME MÍNIMO DE
CADA OFERTA DE COTAS SUBSEQUENTE), O ADMINISTRADOR IRÁ DEVOLVER, AOS SUBSCRITORES
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QUE TIVEREM INTEGRALIZADO SUAS COTAS, (i) O VALOR ESTABELECIDO NOS DOCUMENTOS DA
RESPECTIVA OFERTA, E (ii) A TAXA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA PAGA PELO RESPECTIVO INVESTIDOR
SEM QUALQUER REMUNERAÇÃO/ACRÉSCIMO, SENDO QUE, NA 1ª EMISSÃO, O FUNDO SERÁ
LIQUIDADO. NESTE CASO, EM RAZÃO DOS RISCOS DE MERCADO, DO RISCO DE CRÉDITO, BEM COMO
NA HIPÓTESE DE O FUNDO NÃO CONSEGUIR INVESTIR OS RECURSOS CAPTADOS NO ÂMBITO DA
RESPECTIVA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS EM ATIVOS CUJA RENTABILIDADE FAÇA
FRENTE AOS ENCARGOS DO FUNDO, OS INVESTIDORES QUE TENHAM ADQUIRIDO COTAS NO
ÂMBITO DE CADA OFERTA DO FUNDO PODERÃO EVENTUALMENTE RECEBER UM VALOR INFERIOR
ÀQUELE POR ELES INTEGRALIZADO, O QUE PODERÁ RESULTAR EM UM PREJUÍZO FINANCEIRO PARA
O RESPECTIVO INVESTIDOR.
ADICIONALMENTE, AS ORDENS DE SUBSCRIÇÃO REALIZADAS POR INVESTIDORES CUJA
INTEGRALIZAÇÃO ESTEJA CONDICIONADA NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 31 DA INSTRUÇÃO CVM
400, E POR PESSOAS VINCULADAS PODERÃO VIR A SER CANCELADAS, NAS HIPÓTESES PREVISTAS
NOS DOCUMENTOS DA OFERTA, SENDO QUE, NESTA HIPÓTESE, TAIS INVESTIDORES FARÃO JUS AO
RECEBIMENTO (i) DO VALOR POR COTA DA RESPECTIVA EMISSÃO INTEGRALIZADO PELO RESPECTIVO
INVESTIDOR MULTIPLICADO PELA QUANTIDADE DE COTAS DA RESPECTIVA EMISSÃO CANCELADAS,
DEDUZIDOS OS TRIBUTOS INCIDENTES, CONFORME APLICÁVEL, E (ii) DA TAXA DE DISTRIBUIÇÃO
PRIMÁRIA

SEM

QUALQUER

REMUNERAÇÃO/ACRÉSCIMO,

O

QUE

PODERÁ

IMPACTAR

NEGATIVAMENTE O VALOR DAS COTAS DOS DEMAIS INVESTIDORES QUE PERMANECEREM NO
FUNDO, CASO OCORRAM OS EVENTOS DESCRITOS NOS FATORES DE RISCO DE “RISCO DE CRÉDITO” E
DE “RISCO DE MERCADO”, BEM COMO NA HIPÓTESE DE O FUNDO NÃO CONSEGUIR INVESTIR OS
RECURSOS CAPTADOS NO ÂMBITO DA RESPECTIVA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS EM
ATIVOS CUJA RENTABILIDADE FAÇA FRENTE AOS ENCARGOS DO FUNDO.
POR FIM, O EFETIVO RECEBIMENTO DOS RECURSOS PELOS INVESTIDORES QUE TENHAM SUAS
RESPECTIVAS ORDENS DE SUBSCRIÇÃO CANCELADAS, EM QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS
NOS DOCUMENTOS DA OFERTA DAS COTAS ESTÁ SUJEITO AO EFETIVO RECEBIMENTO, PELO FUNDO,
DOS RESPECTIVOS VALORES DECORRENTES DA LIQUIDAÇÃO OU DA VENDA DOS ATIVOS E DOS
ATIVOS DE LIQUIDEZ ADQUIRIDOS PELO FUNDO COM OS RECURSOS DECORRENTES DA SUBSCRIÇÃO
DAS RESPECTIVAS COTAS, DE MODO QUE QUALQUER HIPÓTESE DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO A
TAIS ATIVOS PODERÁ PREJUDICAR O RECEBIMENTO, PELOS INVESTIDORES, DOS VALORES A QUE
FAZEM JUS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE SUAS ORDENS DE SUBSCRIÇÃO.
(n) RISCO DE NÃO MATERIALIZAÇÃO DAS PERSPECTIVAS CONTIDAS NOS DOCUMENTOS DE OFERTAS
DAS COTAS - OS PROSPECTOS, CONFORME APLICÁVEL, CONTÊM E/OU CONTERÃO, QUANDO FOREM
DISTRIBUÍDOS, INFORMAÇÕES ACERCA DO FUNDO, DO MERCADO IMOBILIÁRIO, DOS ATIVOS E DOS
ATIVOS DE LIQUIDEZ QUE PODERÃO SER OBJETO DE INVESTIMENTO PELO FUNDO, BEM COMO DAS
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PERSPECTIVAS ACERCA DO DESEMPENHO FUTURO DO FUNDO, QUE ENVOLVEM RISCOS E
INCERTEZAS.
AINDA A ESTE RESPEITO, CUMPRE DESTACAR QUE A RENTABILIDADE ALVO DESCRITA NO ITEM 4.1
DESTE REGULAMENTO REFERE-SE A UM OBJETIVO DE RENTABILIZAÇÃO DAS COTAS DO FUNDO EM
UM HORIZONTE DE LONGO PRAZO, CUJA CONCRETIZAÇÃO ESTÁ SUJEITA A UMA SÉRIE DE FATORES
DE RISCO E DE ELEMENTOS DE NATUREZA ECONÔMICA E FINANCEIRA. ESTA RENTABILIDADE ALVO
NÃO REPRESENTA PROMESSA OU GARANTIA DE RENTABILIDADE OU ISENÇÃO DE RISCOS PARA OS
COTISTAS.
AS PERSPECTIVAS ACERCA DO DESEMPENHO FUTURO DO FUNDO, DO MERCADO IMOBILIÁRIO, DOS
ATIVOS E DOS ATIVOS DE LIQUIDEZ QUE PODERÃO SER OBJETO DE INVESTIMENTO PELO FUNDO, DO
SEU MERCADO DE ATUAÇÃO E SITUAÇÃO MACROECONÔMICA NÃO CONFEREM GARANTIA DE QUE
O DESEMPENHO FUTURO DO FUNDO SEJA CONSISTENTE COM ESSAS PERSPECTIVAS. OS EVENTOS
FUTUROS PODERÃO DIFERIR SENSIVELMENTE DAS TENDÊNCIAS INDICADAS NOS PROSPECTOS,
CONFORME APLICÁVEL.
(o) COBRANÇA DOS ATIVOS E DOS ATIVOS DE LIQUIDEZ, POSSIBILIDADE DE APORTE ADICIONAL
PELOS COTISTAS E POSSIBILIDADE DE PERDA DO CAPITAL INVESTIDO - OS CUSTOS INCORRIDOS COM
OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À COBRANÇA DOS ATIVOS E DOS ATIVOS DE LIQUIDEZ
INTEGRANTES DA CARTEIRA DO FUNDO E À SALVAGUARDA DOS DIREITOS, INTERESSES E
PRERROGATIVAS DOS COTISTAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO, DEVENDO SER
SUPORTADOS ATÉ O LIMITE TOTAL DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO, SEMPRE OBSERVADO O QUE VIER
A SER DELIBERADO PELOS COTISTAS REUNIDOS EM ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS. O FUNDO
SOMENTE PODERÁ ADOTAR E/OU MANTER OS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS DE
COBRANÇA DE TAIS ATIVOS, UMA VEZ ULTRAPASSADO O LIMITE DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO,
CASO OS TITULARES DAS COTAS APORTEM OS VALORES ADICIONAIS NECESSÁRIOS PARA A SUA
ADOÇÃO E/OU MANUTENÇÃO. DESSA FORMA, HAVENDO NECESSIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU
EXTRAJUDICIAL DOS ATIVOS E DOS ATIVOS DE LIQUIDEZ, OS COTISTAS PODERÃO SER CHAMADOS A
APORTAR RECURSOS AO FUNDO, PARA ASSEGURAR A ADOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS
CABÍVEIS PARA A SALVAGUARDA DE SEUS INTERESSES. NENHUMA MEDIDA JUDICIAL OU
EXTRAJUDICIAL SERÁ INICIADA OU MANTIDA PELO ADMINISTRADOR ANTES DO RECEBIMENTO
INTEGRAL DO REFERIDO APORTE E DA ASSUNÇÃO PELOS COTISTAS DO COMPROMISSO DE PROVER
OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA A QUE O FUNDO VENHA
A SER EVENTUALMENTE CONDENADO. O ADMINISTRADOR E/OU QUALQUER DE SUAS AFILIADAS
NÃO SÃO RESPONSÁVEIS, EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE, PELA NÃO ADOÇÃO OU
MANUTENÇÃO DOS REFERIDOS PROCEDIMENTOS E POR EVENTUAIS DANOS OU PREJUÍZOS, DE
QUALQUER NATUREZA, SOFRIDOS PELO FUNDO E PELOS COTISTAS EM DECORRÊNCIA DA NÃO
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PROPOSITURA (OU PROSSEGUIMENTO) DE MEDIDAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS NECESSÁRIAS À
SALVAGUARDA DOS DIREITOS, GARANTIAS E PRERROGATIVAS DO FUNDO CASO OS COTISTAS
DEIXEM DE APORTAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA TANTO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO.
CONSEQUENTEMENTE, O FUNDO PODERÁ NÃO DISPOR DE RECURSOS SUFICIENTES PARA EFETUAR A
AMORTIZAÇÃO E, CONFORME O CASO, O RESGATE, EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, DAS COTAS,
HAVENDO, PORTANTO, A POSSIBILIDADE DE OS COTISTAS ATÉ MESMO PERDEREM, TOTAL OU
PARCIALMENTE, O RESPECTIVO CAPITAL INVESTIDO.
(p) O FUNDO PODERÁ REALIZAR A EMISSÃO DE NOVAS COTAS, O QUE PODERÁ RESULTAR EM UMA
DILUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO COTISTA OU REDUÇÃO DA RENTABILIDADE - O FUNDO PODERÁ
CAPTAR RECURSOS ADICIONAIS NO FUTURO ATRAVÉS DE NOVAS EMISSÕES DE COTAS POR
NECESSIDADE DE CAPITAL OU PARA AQUISIÇÃO DE NOVOS ATIVOS. NA EVENTUALIDADE DE
OCORREREM NOVAS EMISSÕES, OS COTISTAS PODERÃO TER SUAS RESPECTIVAS PARTICIPAÇÕES
DILUÍDAS, UMA VEZ QUE O REGULAMENTO DO FUNDO NÃO CONCEDE AOS ATUAIS COTISTAS O
DIREITO DE PREFERÊNCIA NA SUBSCRIÇÃO DE COTAS. ADICIONALMENTE A RENTABILIDADE DO
FUNDO PODE SER AFETADA DURANTE O PERÍODO EM QUE OS RESPECTIVOS RECURSOS
DECORRENTES DA EMISSÃO DE NOVAS COTAS NÃO ESTIVEREM INVESTIDOS NOS TERMOS DA
POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO.
(q) RISCO DE INEXISTÊNCIA DE QUÓRUM NAS DELIBERAÇÕES A SEREM TOMADAS PELA ASSEMBLEIA
GERAL DE COTISTAS - DETERMINADAS MATÉRIAS QUE SÃO OBJETO DE ASSEMBLEIA GERAL DE
COTISTAS SOMENTE SERÃO DELIBERADAS QUANDO APROVADAS POR MAIORIA QUALIFICADA DOS
COTISTAS. TENDO EM VISTA QUE FUNDOS IMOBILIÁRIOS TENDEM A POSSUIR NÚMERO ELEVADO DE
COTISTAS, É POSSÍVEL QUE AS MATÉRIAS QUE DEPENDAM DE QUÓRUM QUALIFICADO FIQUEM
IMPOSSIBILITADAS DE APROVAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE QUÓRUM PARA TANTO (QUANDO
APLICÁVEL) NA VOTAÇÃO EM TAIS ASSEMBLEIAS GERAIS DE COTISTAS. A IMPOSSIBILIDADE DE
DELIBERAÇÃO DE DETERMINADAS MATÉRIAS PODE ENSEJAR, DENTRE OUTROS PREJUÍZOS, A
LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO FUNDO.
(r) RISCO DE GOVERNANÇA - NÃO PODEM VOTAR NAS ASSEMBLEIAS GERAIS DE COTISTAS, EXCETO
SE AS PESSOAS ABAIXO MENCIONADAS FOREM OS ÚNICOS COTISTAS OU MEDIANTE APROVAÇÃO
EXPRESSA DA MAIORIA DOS DEMAIS COTISTAS NA PRÓPRIA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS OU EM
INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO QUE SE REFIRA ESPECIFICAMENTE À ASSEMBLEIA GERAL DE
COTISTAS EM QUE SE DARÁ A PERMISSÃO DE VOTO: (i) O ADMINISTRADOR; (ii) OS SÓCIOS,
DIRETORES E FUNCIONÁRIOS DO ADMINISTRADOR; (iii) EMPRESAS LIGADAS AO ADMINISTRADOR,
SEUS SÓCIOS, DIRETORES E FUNCIONÁRIOS; (iv) OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO, SEUS
SÓCIOS, DIRETORES E FUNCIONÁRIOS; (v) O COTISTA, NA HIPÓTESE DE DELIBERAÇÃO RELATIVA A
LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE BENS DE SUA PROPRIEDADE QUE CONCORRAM PARA A FORMAÇÃO DO
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PATRIMÔNIO DO FUNDO; E (vi) O COTISTA CUJO INTERESSE SEJA CONFLITANTE COM O DO FUNDO.
TAL RESTRIÇÃO DE VOTO PODE TRAZER PREJUÍZOS ÀS PESSOAS LISTADAS NOS INCISOS “i” A “iv”,
CASO ESTAS DECIDAM ADQUIRIR COTAS.
(s) RISCO REGULATÓRIO - TODA A ARQUITETURA DO MODELO FINANCEIRO, ECONÔMICO E
JURÍDICO DESTE FUNDO CONSIDERA UM CONJUNTO DE RIGORES E OBRIGAÇÕES DE PARTE A PARTE
ESTIPULADAS ATRAVÉS DE CONTRATOS PÚBLICOS OU PRIVADOS TENDO POR BASE A LEGISLAÇÃO
EM VIGOR. ENTRETANTO, EM RAZÃO DA POUCA MATURIDADE E DA FALTA DE TRADIÇÃO E
JURISPRUDÊNCIA NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO, NO QUE TANGE A ESTE TIPO DE
OPERAÇÃO FINANCEIRA, EM SITUAÇÕES ADVERSAS DE MERCADO PODERÁ HAVER PERDAS POR
PARTE DOS COTISTAS EM RAZÃO DO DISPÊNDIO DE TEMPO E RECURSOS PARA DAR EFICÁCIA AO
ARCABOUÇO CONTRATUAL.
(t) RISCO DE POTENCIAL CONFLITO DE INTERESSES - OS ATOS QUE CARACTERIZEM SITUAÇÕES DE
CONFLITO DE INTERESSES ENTRE O FUNDO E O ADMINISTRADOR, ENTRE O FUNDO E OS COTISTAS
DETENTORES DE MAIS DE 10% (DEZ POR CENTO) DAS COTAS DO FUNDO E ENTRE O FUNDO E O
REPRESENTANTE DE COTISTAS DEPENDEM DE APROVAÇÃO PRÉVIA, ESPECÍFICA E INFORMADA EM
ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS, NOS TERMOS DO INCISO XII DO ARTIGO 18 DA INSTRUÇÃO CVM
472. QUANDO DA FORMALIZAÇÃO DE SUA ADESÃO AO REGULAMENTO, OS COTISTAS MANIFESTAM
SUA CIÊNCIA QUANTO À PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS PELO ADMINSITRADOR, ANTES DO
INÍCIO DA DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS DO FUNDO: (i) DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO FUNDO; E (ii)
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DO FUNDO. DESTE MODO, NÃO É POSSÍVEL ASSEGURAR QUE
A PRESTAÇÃO DESSES SERVIÇOS PELO ADMINISTRADOR NÃO CARACTERIZARÁ SITUAÇÕES DE
CONFLITO DE INTERESSES EFETIVO OU POTENCIAL, O QUE PODE ACARRETAR PERDAS PATRIMONIAIS
AO FUNDO E AOS COTISTAS.
(u) RISCO RELATIVO À CONCENTRAÇÃO E PULVERIZAÇÃO - PODERÁ OCORRER SITUAÇÃO EM QUE
UM ÚNICO COTISTA VENHA A SUBSCREVER PARCELA SUBSTANCIAL DA EMISSÃO, PASSANDO TAL
COTISTA A DETER UMA POSIÇÃO EXPRESSIVAMENTE CONCENTRADA, FRAGILIZANDO, ASSIM, A
POSIÇÃO DOS EVENTUAIS COTISTAS MINORITÁRIOS. NESTA HIPÓTESE, HÁ POSSIBILIDADE DE QUE
DELIBERAÇÕES SEJAM TOMADAS PELO COTISTA MAJORITÁRIO EM FUNÇÃO DE SEUS INTERESSES
EXCLUSIVOS EM DETRIMENTO DO FUNDO E/OU DOS COTISTAS MINORITÁRIOS, OBSERVADO O
PLANO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NO PROSPECTO DE CADA EMISSÃO DO FUNDO, CONFORME O
CASO.
(v) NÃO EXISTÊNCIA DE GARANTIA DE ELIMINAÇÃO DE RISCOS - A REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS
NO FUNDO EXPÕE O COTISTA AOS RISCOS A QUE O FUNDO ESTÁ SUJEITO, OS QUAIS PODERÃO
ACARRETAR PERDAS PARA OS COTISTAS. TAIS RISCOS PODEM ADVIR DA SIMPLES CONSECUÇÃO DO
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OBJETO DO FUNDO, ASSIM COMO DE MOTIVOS ALHEIOS OU EXÓGENOS, TAIS COMO MORATÓRIA,
GUERRAS, REVOLUÇÕES, MUDANÇAS NAS REGRAS APLICÁVEIS AOS ATIVOS E/OU AOS ATIVOS DE
LIQUIDEZ, MUDANÇAS IMPOSTAS A ESSES ATIVOS E/OU ATIVOS DE LIQUIDEZ, ALTERAÇÃO NA
POLÍTICA ECONÔMICA, DECISÕES JUDICIAIS ETC. EMBORA O ADMINISTRADOR MANTENHA SISTEMA
DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS APLICAÇÕES DO FUNDO, NÃO HÁ QUALQUER GARANTIA DE
COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA OS COTISTAS. EM
CONDIÇÕES ADVERSAS DE MERCADO, ESSE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PODERÁ TER
SUA EFICIÊNCIA REDUZIDA.
(w) RISCOS DE O FUNDO VIR A TER PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO E DE OS COTISTAS TEREM QUE
EFETUAR APORTES DE CAPITAL - DURANTE A VIGÊNCIA DO FUNDO, EXISTE O RISCO DE O FUNDO VIR
A TER PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO E QUALQUER FATO QUE LEVE O FUNDO A INCORRER EM
PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO CULMINARÁ NA OBRIGATORIEDADE DE OS COTISTAS APORTAREM
CAPITAL NO FUNDO, CASO A ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS ASSIM DECIDA E NA FORMA PREVISTA
NA REGULAMENTAÇÃO, DE FORMA QUE ESTE POSSUA RECURSOS FINANCEIROS SUFICIENTES PARA
ARCAR COM SUAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS. NÃO HÁ COMO MENSURAR O MONTANTE DE
CAPITAL QUE OS COTISTAS PODEM VIR A SER OBRIGADOS A APORTAR E NÃO HÁ COMO GARANTIR
QUE, APÓS A REALIZAÇÃO DE TAL APORTE, O FUNDO PASSARÁ A GERAR ALGUMA RENTABILIDADE
AOS COTISTAS.
(x) RISCOS RELATIVOS AO PRÉ-PAGAMENTO OU AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS ATIVOS - OS
ATIVOS PODERÃO CONTER EM SEUS DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS CLÁUSULAS DE PRÉPAGAMENTO OU AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. TAL SITUAÇÃO PODE ACARRETAR O
DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA DO FUNDO EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE CONCENTRAÇÃO.
NESTA HIPÓTESE, PODERÁ HAVER DIFICULDADES NA IDENTIFICAÇÃO PELO ADMINISTRADOR DE
ATIVOS QUE ESTEJAM DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO. DESSE MODO, O
ADMINISTRADOR PODERÁ NÃO CONSEGUIR REINVESTIR OS RECURSOS RECEBIDOS COM A MESMA
RENTABILIDADE BUSCADA PELO FUNDO, O QUE PODE AFETAR DE FORMA NEGATIVA O PATRIMÔNIO
DO FUNDO E A RENTABILIDADE DAS COTAS DO FUNDO, NÃO SENDO DEVIDA PELO FUNDO, PELO
ADMINISTRADOR, TODAVIA, QUALQUER MULTA OU PENALIDADE, A QUALQUER TÍTULO, EM
DECORRÊNCIA DESSE FATO.
(y) RISCO RELATIVO À INEXISTÊNCIA DE ATIVOS E/OU DE ATIVOS DE LIQUIDEZ QUE SE ENQUADREM
NA POLÍTICA DE INVESTIMENTO - O FUNDO PODERÁ NÃO DISPOR DE OFERTAS DE ATIVOS E/OU DE
ATIVOS DE LIQUIDEZ SUFICIENTES OU EM CONDIÇÕES ACEITÁVEIS, A CRITÉRIO DO ADMINISTRADOR,
QUE ATENDAM, NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO, À POLÍTICA DE INVESTIMENTO, E, CONSIDERANDO
QUE O REGULAMENTO DO FUNDO NÃO ESTABELECE PRAZO PARA ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA
DE INVESTIMENTOS DO FUNDO À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESCRITA NESTE REGULAMENTO, O
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FUNDO PODERÁ ENFRENTAR DIFICULDADES PARA EMPREGAR SUAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA
PARA AQUISIÇÃO DE ATIVOS E/OU DE ATIVOS DE LIQUIDEZ. A AUSÊNCIA DE ATIVOS E/OU DE ATIVOS
DE LIQUIDEZ PARA AQUISIÇÃO PELO FUNDO PODERÁ IMPACTAR NEGATIVAMENTE A
RENTABILIDADE DAS COTAS, EM FUNÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE ATIVOS E/OU DE
ATIVOS DE LIQUIDEZ A FIM DE PROPICIAR A RENTABILIDADE ALVO DAS COTAS OU AINDA, IMPLICAR
A AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL ANTECIPADA DAS COTAS, A CRITÉRIO DO ADMINISTRADOR.
(z) RISCO DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES DE MERCADO EQUIVALENTES PARA FINS DE
DETERMINAÇÃO DO ÁGIO E/OU DESÁGIO APLICÁVEL AO PREÇO DE AQUISIÇÃO - NOS TERMOS
DESTE REGULAMENTO, O PREÇO DE AQUISIÇÃO DOS ATIVOS A SEREM ADQUIRIDOS PELO FUNDO
PODERÁ OU NÃO SER COMPOSTO POR UM ÁGIO E/OU DESÁGIO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DE
MERCADO. NO ENTANTO, NÃO É POSSÍVEL ASSEGURAR QUE QUANDO DA AQUISIÇÃO DE
DETERMINADO ATIVO EXISTAM OPERAÇÕES SEMELHANTES NO MERCADO COM BASE NAS QUAIS O
ADMINISTRADOR POSSA DETERMINAR O ÁGIO E/OU DESÁGIO APLICÁVEL AO PREÇO DE AQUISIÇÃO.
NESTE CASO, O ADMINISTRADOR DEVERÁ UTILIZAR-SE DO CRITÉRIO QUE JULGAR MAIS ADEQUADO
AO CASO EM QUESTÃO.
(aa) RISCO RELATIVO AO PRAZO DE DURAÇÃO INDETERMINADO DO FUNDO - CONSIDERANDO QUE O
FUNDO É CONSTITUÍDO SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, NÃO É PERMITIDO O RESGATE
DE COTAS, SALVO NA HIPÓTESE DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO. CASO OS COTISTAS DECIDAM PELO
DESINVESTIMENTO NO FUNDO, OS MESMOS TERÃO QUE ALIENAR SUAS COTAS EM MERCADO
SECUNDÁRIO, OBSERVADO QUE OS COTISTAS PODERÃO ENFRENTAR FALTA DE LIQUIDEZ NA
NEGOCIAÇÃO DAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO OU OBTER PREÇOS REDUZIDOS NA VENDA
DAS COTAS.
(bb) RISCO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE ATIVOS E/OU ATIVOS DE LIQUIDEZ NOS TERMOS DA
RESOLUÇÃO 2.921 - O FUNDO PODERÁ ADQUIRIR ATIVOS E/OU ATIVOS DE LIQUIDEZ VINCULADOS
NA FORMA DA RESOLUÇÃO 2.921. O RECEBIMENTO PELO FUNDO DOS RECURSOS DEVIDOS PELOS
DEVEDORES DOS ATIVOS E/OU ATIVOS DE LIQUIDEZ VINCULADOS NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO
2.921 ESTARÁ CONDICIONADO AO PAGAMENTO PELOS DEVEDORES/COOBRIGADOS DAS
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS. NESTE CASO, PORTANTO, O FUNDO E, CONSEQUENTEMENTE, OS
COTISTAS, CORRERÃO O RISCO DOS DEVEDORES/COOBRIGADOS DAS OPERAÇÕES ATIVAS
VINCULADAS. NÃO HÁ QUALQUER GARANTIA DO FUNDO, DO ADMINISTRADOR E/OU DE QUALQUER
DAS

PARTES

RELACIONADAS

DO

CUMPRIMENTO

DAS

OBRIGAÇÕES

PELOS

DEVEDORES/COOBRIGADOS DAS OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS.
(cc) RISCO DE ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE - NO ÂMBITO DA PRIMEIRA EMISSÃO DAS
COTAS DO FUNDO, O ESTUDO DE VIABILIDADE FOI ELABORADO PELO ADMINISTRADOR, ENQUANTO
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GESTOR DO FUNDO, E, NAS EVENTUAIS NOVAS EMISSÕES DE COTAS DO FUNDO O ESTUDO DE
VIABILIDADE TAMBÉM PODERÁ SER ELABORADO PELO ADMINISTRADOR, EXISTINDO, PORTANTO,
RISCO DE CONFLITO DE INTERESSES. O ESTUDO DE VIABILIDADE PODE NÃO TER A OBJETIVIDADE E
IMPARCIALIDADE ESPERADA, O QUE PODERÁ AFETAR ADVERSAMENTE A DECISÃO DE
INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR.
(dd) RISCO DE O FUNDO NÃO CAPTAR A TOTALIDADE DOS RECURSOS PREVISTOS NO PATRIMÔNIO
MÍNIMO INICIAL - EXISTE A POSSIBILIDADE DE QUE, AO FINAL DO PRAZO DE DISTRIBUIÇÃO, NÃO
SEJAM SUBSCRITAS TODAS AS COTAS DA RESPECTIVA EMISSÃO REALIZADA PELO FUNDO, O QUE,
CONSEQUENTEMENTE, FARÁ COM QUE O FUNDO DETENHA UM PATRIMÔNIO MENOR QUE O
ESTIMADO, DESDE QUE ATINGIDO O PATRIMÔNIO MÍNIMO INICIAL. TAL FATO PODE REDUZIR A
CAPACIDADE DO FUNDO DIVERSIFICAR SUA CARTEIRA E PRATICAR A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
NAS MELHORES CONDIÇÕES DISPONÍVEIS.
(ee) RISCO DA MOROSIDADE DA JUSTIÇA BRASILEIRA - O FUNDO PODERÁ SER PARTE EM DEMANDAS
JUDICIAIS RELACIONADAS AOS IMÓVEIS E ATIVOS IMOBILIÁRIOS, TANTO NO POLO ATIVO QUANTO
NO POLO PASSIVO. EM VIRTUDE DA MOROSIDADE DO SISTEMA JUDICIÁRIO BRASILEIRO, A
RESOLUÇÃO DE TAIS DEMANDAS PODERÁ NÃO SER ALCANÇADA EM TEMPO RAZOÁVEL. ADEMAIS,
NÃO HÁ GARANTIA DE QUE O FUNDO OBTERÁ RESULTADOS FAVORÁVEIS NAS DEMANDAS JUDICIAIS
RELACIONADAS AOS ATIVOS E/OU ATIVOS DE LIQUIDEZ E, CONSEQUENTEMENTE, PODERÁ
IMPACTAR NEGATIVAMENTE NO PATRIMÔNIO DO FUNDO, NA RENTABILIDADE DOS COTISTAS E NO
VALOR DE NEGOCIAÇÃO DAS COTAS.
(ff) RISCO RELATIVO À NÃO SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR - DURANTE A VIGÊNCIA DO FUNDO,
O ADMINISTRADOR PODERÁ SOFRER INTERVENÇÃO E/OU LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU
FALÊNCIA, A PEDIDO DO BACEN, BEM COMO SER DESCREDENCIADO, DESTITUÍDO OU RENUNCIAR ÀS
SUAS FUNÇÕES, HIPÓTESES EM QUE A SUA SUBSTITUIÇÃO DEVERÁ OCORRER DE ACORDO COM OS
PRAZOS E PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO REGULAMENTO. CASO TAL SUBSTITUIÇÃO NÃO
ACONTEÇA, O FUNDO SERÁ LIQUIDADO ANTECIPADAMENTE, O QUE PODE ACARRETAR PERDAS
PATRIMONIAIS AO FUNDO E AOS COTISTAS.
(gg) RISCO OPERACIONAL - OS ATIVOS OBJETO DE INVESTIMENTO PELO FUNDO SERÃO
ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, PORTANTO OS RESULTADOS DO FUNDO
DEPENDERÃO DE UMA ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO ADEQUADA, A QUAL ESTARÁ SUJEITA A
EVENTUAIS RISCOS OPERACIONAIS, QUE CASO VENHAM A OCORRER, PODERÃO AFETAR A
RENTABILIDADE DOS COTISTAS.
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ADICIONALMENTE, OS RECURSOS PROVENIENTES DOS ATIVOS E DOS ATIVOS DE LIQUIDEZ SERÃO
RECEBIDOS EM CONTA CORRENTE AUTORIZADA DO FUNDO. NA HIPÓTESE DE INTERVENÇÃO OU
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA QUAL É MANTIDA A REFERIDA CONTA
CORRENTE, OS RECURSOS PROVENIENTES DOS ATIVOS E DOS ATIVOS DE LIQUIDEZ LÁ DEPOSITADOS
PODERÃO SER BLOQUEADOS, PODENDO SOMENTE SER RECUPERADOS PELO FUNDO POR VIA
JUDICIAL E, EVENTUALMENTE, PODERÃO NÃO SER RECUPERADOS, CAUSANDO PREJUÍZOS AO
FUNDO E AOS COTISTAS.
(hh) CLASSE ÚNICA DE COTAS - O FUNDO POSSUI CLASSE ÚNICA DE COTAS, NÃO SENDO ADMITIDO
QUALQUER TIPO DE PREFERÊNCIA, PRIORIDADE OU SUBORDINAÇÃO ENTRE OS COTISTAS. O
PATRIMÔNIO DO FUNDO NÃO CONTA COM COTAS DE CLASSES SUBORDINADAS OU QUALQUER
MECANISMO DE SEGREGAÇÃO DE RISCO ENTRE OS COTISTAS.
(ii) O INVESTIMENTO NAS COTAS POR INVESTIDORES QUE SEJAM PESSOAS VINCULADAS PODERÁ
PROMOVER A REDUÇÃO DA LIQUIDEZ NO MERCADO SECUNDÁRIO - O INVESTIMENTO NAS COTAS
POR INVESTIDORES QUE SEJAM PESSOAS VINCULADAS PODE TER UM EFEITO ADVERSO NA LIQUIDEZ
DAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO, UMA VEZ QUE AS PESSOAS VINCULADAS PODERÃO OPTAR
POR MANTER AS SUAS COTAS FORA DE CIRCULAÇÃO. O ADMINISTRADOR E AS INSTITUIÇÕES
PARTICIPANTES DA OFERTA NÃO TÊM COMO GARANTIR QUE O INVESTIMENTO NAS COTAS POR
PESSOAS VINCULADAS NÃO OCORRERÁ OU QUE AS REFERIDAS PESSOAS VINCULADAS NÃO
OPTARÃO POR MANTER SUAS COTAS FORA DE CIRCULAÇÃO.
(jj) O SURTO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS EM TODO O MUNDO PODE LEVAR A UMA MAIOR
VOLATILIDADE NO MERCADO DE CAPITAIS GLOBAL E RESULTAR EM PRESSÃO NEGATIVA SOBRE A
ECONOMIA BRASILEIRA, E QUALQUER SURTO DE TAIS DOENÇAS NO BRASIL PODE AFETAR
DIRETAMENTE AS OPERAÇÕES DO FUNDO E O RESULTADO DE SUAS OPERAÇÕES - SURTOS OU
POTENCIAIS SURTOS DE DOENÇAS, COMO O CORONAVÍRUS (COVID-19), O ZIKA, O EBOLA, A GRIPE
AVIÁRIA, A FEBRE AFTOSA, A GRIPE SUÍNA, A SÍNDROME RESPIRATÓRIA NO ORIENTE MÉDIO OU
MERS, A SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE OU SARS E QUALQUER OUTRA DOENÇA QUE
POSSA SURGIR, PODE TER UM IMPACTO ADVERSO NAS OPERAÇÕES DO FUNDO. QUALQUER SURTO
DE UMA DOENÇA QUE AFETE O COMPORTAMENTO DAS PESSOAS PODE TER UM IMPACTO ADVERSO
RELEVANTE NO MERCADO DE CAPITAIS GLOBAL, NAS INDÚSTRIAS MUNDIAIS, NA ECONOMIA
BRASILEIRA, NO MERCADO IMOBILIÁRIO, NOS RESULTADOS DO FUNDO E NAS COTAS DE SUA
EMISSÃO. SURTOS DE DOENÇAS TAMBÉM PODEM RESULTAR EM QUARENTENA DO PESSOAL DOS
PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO OU NA INCAPACIDADE DESTES EM ACESSAR SUAS
INSTALAÇÕES, O QUE PREJUDICARIA A PRESTAÇÃO DE TAIS SERVIÇOS E O PREÇO DAS COTAS DE SUA
EMISSÃO.
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(kk) RISCO IMOBILIÁRIO - É A EVENTUAL DESVALORIZAÇÃO DO(S) EMPREENDIMENTO(S)
INVESTIDO(S) INDIRETAMENTE PELO FUNDO, OCASIONADA POR, NÃO SE LIMITANDO, FATORES
COMO: (I) FATORES MACROECONÔMICOS QUE AFETEM TODA A ECONOMIA, (II) MUDANÇA DE
ZONEAMENTO

OU

REGULATÓRIOS

EMPREENDIMENTO(S),

SEJA

QUE

IMPACTEM

POSSIBILITANDO

A

DIRETAMENTE

MAIOR

OFERTA

O
DE

LOCAL
IMÓVEIS

DO(S)
(E,

CONSEQUENTEMENTE, DEPRIMINDO OS PREÇOS DOS ALUGUEIS NO FUTURO) OU QUE
EVENTUALMENTE RESTRINJAM OS POSSÍVEIS USOS DO(S) EMPREENDIMENTO(S) LIMITANDO SUA
VALORIZAÇÃO OU POTENCIAL DE REVENDA; (III) MUDANÇAS SOCIOECONÔMICAS QUE IMPACTEM
EXCLUSIVAMENTE A(S) REGIÃO(ÕES) ONDE O(S) EMPREENDIMENTO(S) SE ENCONTRE(M), COMO,
POR EXEMPLO, O APARECIMENTO DE FAVELAS OU LOCAIS POTENCIALMENTE INCONVENIENTES,
COMO BOATES, BARES, ENTRE OUTROS, QUE RESULTEM EM MUDANÇAS NA VIZINHANÇA,
PIORANDO A ÁREA DE INFLUÊNCIA PARA USO COMERCIAL; (IV) ALTERAÇÕES DESFAVORÁVEIS DO
TRÂNSITO QUE LIMITEM, DIFICULTEM OU IMPEÇAM O ACESSO AO(S) EMPREENDIMENTO(S); (V)
RESTRIÇÕES DE INFRAESTRUTURA/SERVIÇOS PÚBLICOS NO FUTURO, COMO CAPACIDADE ELÉTRICA,
TELECOMUNICAÇÕES,

TRANSPORTE

PÚBLICO,

ENTRE

OUTROS;

(VI)

A

EXPROPRIAÇÃO

(DESAPROPRIAÇÃO) DO(S) EMPREENDIMENTO(S) EM QUE O PAGAMENTO COMPENSATÓRIO NÃO
REFLITA O ÁGIO E/OU A APRECIAÇÃO HISTÓRICA; E(VII) ATRASO E/OU NÃO CONCLUSÃO DAS OBRAS
DOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; (VIII) AUMENTO DOS CUSTOS DE CONSTRUÇÃO; (IX)
LANÇAMENTO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMERCIAIS PRÓXIMOS AO IMÓVEL
INVESTIDO; (X) FLUTUAÇÃO NO VALOR DOS IMÓVEIS INTEGRANTES DA CARTEIRA DOS FUNDOS
INVESTIDOS PELO FUNDO; (XI) RISCO RELACIONADOS AOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS
DOS FUNDOS INVESTIDOS PELO FUNDO E DE NÃO PAGAMENTO; (XII) RISCO DE NÃO CONTRATAÇÃO
DE SEGURO PARA OS IMÓVEIS INTEGRANTES DA CARTEIRA DOS FUNDOS INVESTIDOS PELO FUNDO;
(XIII) RISCOS RELACIONADOS À POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE ATIVOS ONERADOS; E (XIV) RISCOS
RELACIONADOS ÀS GARANTIAS DOS ATIVOS E O NÃO APERFEIÇOAMENTO DAS MESMAS.
(ll) RISCO DE REGULARIDADE DOS IMÓVEIS - OS VEÍCULOS INVESTIDOS PELO FUNDO PODERÃO
ADQUIRIR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS QUE AINDA NÃO ESTEJAM CONCLUÍDOS E,
PORTANTO,

NÃO

TENHAM

OBTIDO

TODAS

AS

LICENÇAS

APLICÁVEIS.

REFERIDOS

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SOMENTE PODERÃO SER UTILIZADOS E LOCADOS QUANDO
ESTIVEREM DEVIDAMENTE REGULARIZADOS PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES. DESTE
MODO, A DEMORA NA OBTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DOS REFERIDOS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS PODERÁ PROVOCAR A IMPOSSIBILIDADE DE ALUGÁ-LOS E, PORTANTO, PROVOCAR
PREJUÍZOS AOS VEÍCULOS INVESTIDOS PELO FUNDO E, CONSEQUENTEMENTE, AO FUNDO E AOS
SEUS COTISTAS.
(mm) RISCO DE ATRASOS E/OU NÃO CONCLUSÃO DAS OBRAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- OS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INVESTIDOS PODERÃO ADIANTAR QUANTIAS PARA
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PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, DESDE QUE TAIS RECURSOS SE DESTINEM EXCLUSIVAMENTE À
EXECUÇÃO DA OBRA DO EMPREENDIMENTO E SEJAM COMPATÍVEIS COM O SEU CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO, O QUE PODERÁ AFETAR DIRETAMENTE O FUNDO. NESTE CASO, EM
OCORRENDO O ATRASO NA CONCLUSÃO OU A NÃO CONCLUSÃO DAS OBRAS DOS REFERIDOS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SEJA POR FATORES CLIMÁTICOS OU QUAISQUER OUTROS QUE
POSSAM AFETAR DIRETA OU INDIRETAMENTE OS PRAZOS ESTABELECIDOS, PODERÁ SER AFETADO O
PRAZO ESTIMADO PARA INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS VALORES DE LOCAÇÃO E CONSEQUENTE
RENTABILIDADE DO FUNDO, BEM COMO OS COTISTAS PODERÃO AINDA TER QUE APORTAR
RECURSOS ADICIONAIS NOS REFERIDOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS PARA QUE OS MESMOS
SEJAM CONCLUÍDOS. O CONSTRUTOR DOS REFERIDOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS PODE
ENFRENTAR PROBLEMAS FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS OU OPERACIONAIS QUE CAUSEM A
INTERRUPÇÃO E/OU ATRASO DAS OBRAS E DOS PROJETOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DOS
REFERIDOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. TAIS HIPÓTESES PODERÃO PROVOCAR PREJUÍZOS
AO FUNDO E, CONSEQUENTEMENTE AOS COTISTAS.
(nn) RISCO DE SINISTRO - NO CASO DE SINISTRO ENVOLVENDO A INTEGRIDADE FÍSICA DOS IMÓVEIS
OBJETO DE INVESTIMENTO POR QUAISQUER FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE INTEGREM A
CARTEIRA DO FUNDO, OS RECURSOS OBTIDOS PELA COBERTURA DO SEGURO DEPENDERÃO DA
CAPACIDADE DE PAGAMENTO DA COMPANHIA SEGURADORA CONTRATADA, NOS TERMOS DA
APÓLICE EXIGIDA, BEM COMO AS INDENIZAÇÕES A SEREM PAGAS PELAS SEGURADORAS PODERÃO
SER INSUFICIENTES PARA A REPARAÇÃO DO DANO SOFRIDO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES GERAIS
DAS APÓLICES. NA HIPÓTESE DE OS VALORES PAGOS PELA SEGURADORA NÃO SEREM SUFICIENTES
PARA REPARAR O DANO SOFRIDO, DEVERÁ SER CONVOCADA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS PARA
QUE OS COTISTAS DELIBEREM O PROCEDIMENTO A SER ADOTADO. HÁ, TAMBÉM, DETERMINADOS
TIPOS DE PERDAS QUE NÃO ESTARÃO COBERTAS PELAS APÓLICES, TAIS COMO ATOS DE
TERRORISMO, GUERRAS E/OU REVOLUÇÕES CIVIS. SE QUALQUER DOS EVENTOS NÃO COBERTOS
NOS TERMOS DOS CONTRATOS DE SEGURO VIER A OCORRER, O FUNDO PODERÁ SOFRER PERDAS
RELEVANTES E PODERÁ SER OBRIGADO A INCORRER EM CUSTOS ADICIONAIS, OS QUAIS PODERÃO
AFETAR O SEU DESEMPENHO OPERACIONAL. AINDA, O FUNDO PODERÁ SER RESPONSABILIZADO
JUDICIALMENTE PELO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A EVENTUAIS VÍTIMAS DO SINISTRO
OCORRIDO, O QUE OCASIONARÁ EFEITOS ADVERSOS EM SUA CONDIÇÃO FINANCEIRA E,
CONSEQUENTEMENTE, NOS RENDIMENTOS A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS COTISTAS.
(oo) RISCO DE DESAPROPRIAÇÃO - POR SE TRATAR DE INVESTIMENTO EM IMÓVEIS, HÁ
POSSIBILIDADE DE QUE OCORRA A DESAPROPRIAÇÃO, PARCIAL OU TOTAL, DE IMÓVEIS QUE
COMPÕEM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DOS FII INVESTIDOS. DE ACORDO COM O SISTEMA
LEGAL BRASILEIRO, OS IMÓVEIS INDIRETAMENTE INTEGRANTES DA CARTEIRA DO FUNDO, PODERÃO
SER DESAPROPRIADOS POR NECESSIDADE, UTILIDADE PÚBLICA OU INTERESSE SOCIAL, DE FORMA
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PARCIAL OU TOTAL. OCORRENDO A DESAPROPRIAÇÃO, NÃO HÁ COMO GARANTIR DE ANTEMÃO
QUE O PREÇO QUE VENHA A SER PAGO PELO PODER PÚBLICO SERÁ JUSTO, EQUIVALENTE AO VALOR
DE MERCADO, OU QUE, EFETIVAMENTE, REMUNERARÁ OS VALORES INVESTIDOS DE MANEIRA
ADEQUADA. DESSA FORMA, CASO O(S) IMÓVEL(IS) SEJA(M) DESAPROPRIADO(S), ESTE FATO PODERÁ
AFETAR ADVERSAMENTE E DE MANEIRA RELEVANTE AS ATIVIDADES DO FUNDO, SUA SITUAÇÃO
FINANCEIRA E RESULTADOS. OUTRAS RESTRIÇÕES AO(S) IMÓVEL(IS) TAMBÉM PODEM SER
APLICADAS PELO PODER PÚBLICO, RESTRINGINDO, ASSIM, A UTILIZAÇÃO A SER DADA AO(S)
IMÓVEL(IS), TAIS COMO O TOMBAMENTO DESTE OU DE ÁREA DE SEU ENTORNO, INCIDÊNCIA DE
PREEMPÇÃO E OU CRIAÇÃO DE ZONAS ESPECIAIS DE PRESERVAÇÃO CULTURAL, DENTRE OUTROS.
(pp) RISCO DE VACÂNCIA - OS VEÍCULOS INVESTIDOS PELO FUNDO PODERÃO NÃO TER SUCESSO NA
PROSPECÇÃO DE LOCATÁRIOS E/OU ARRENDATÁRIOS DO(S) EMPREENDIMENTO(S) IMOBILIÁRIO(S)
NOS QUAIS O FUNDO VIER A INVESTIR INDIRETAMENTE, O QUE PODERÁ REDUZIR A RENTABILIDADE
DO FUNDO, TENDO EM VISTA O EVENTUAL RECEBIMENTO DE UM MONTANTE MENOR DE RECEITAS
DECORRENTES

DE

LOCAÇÃO,

ARRENDAMENTO

E

VENDA

DO(S)

EMPREENDIMENTO(S).

ADICIONALMENTE, OS CUSTOS A SEREM DESPENDIDOS COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE
CONDOMÍNIO E TRIBUTOS, DENTRE OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS AO(S) EMPREENDIMENTO(S)
(OS QUAIS SÃO ATRIBUÍDOS AOS LOCATÁRIOS DOS IMÓVEIS) PODERÃO COMPROMETER A
RENTABILIDADE DO FUNDO.
(qq) RISCO DE CONTINGÊNCIAS AMBIENTAIS - POR SE TRATAR DE INVESTIMENTO EM IMÓVEIS,
EVENTUAIS CONTINGÊNCIAS AMBIENTAIS PODEM IMPLICAR RESPONSABILIDADES PECUNIÁRIAS
(INDENIZAÇÕES E MULTAS POR PREJUÍZOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE) PARA QUAISQUER FII
INVESTIDOS E, CONSEQUENTEMENTE, PARA O FUNDO. PROBLEMAS AMBIENTAIS PODEM OCORRER,
COMO EXEMPLO VENDAVAIS, INUNDAÇÕES OU OS DECORRENTES DE VAZAMENTO DE ESGOTO
SANITÁRIO PROVOCADO PELO EXCESSO DE USO DA REDE PÚBLICA, ACARRETANDO, ASSIM, NA
PERDA DE SUBSTÂNCIA ECONÔMICA DE IMÓVEIS SITUADOS NAS PROXIMIDADES DAS ÁREAS
ATINGIDAS POR ESTES EVENTOS. AS OPERAÇÕES DOS LOCATÁRIOS DO(S) EMPREENDIMENTO(S)
IMOBILIÁRIO(S) CONSTRUÍDO(S) NO(S) IMÓVEL(IS) PODERÃO CAUSAR IMPACTOS AMBIENTAIS NAS
REGIÕES EM QUE ESTE(S) SE LOCALIZA(M). NESSES CASOS, O VALOR DO(S) IMÓVEL(IS) PERANTE O
MERCADO PODERÁ SER NEGATIVAMENTE AFETADO E OS LOCATÁRIOS E/OU, INDIRETAMENTE, O
FUNDO, NA QUALIDADE DE PROPRIETÁRIO DIRETO OU INDIRETO DO(S) IMÓVEL(IS) PODERÃO ESTAR
SUJEITOS A SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E CRIMINAIS, INDEPENDENTEMENTE DA OBRIGAÇÃO DE
REPARAR OU INDENIZAR OS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE E A TERCEIROS AFETADOS.
(uu) RISCO DE REVISÃO OU RESCISÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO - OS
VEÍCULOS INVESTIDOS PELO FUNDO PODERÃO TER NA SUA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS IMÓVEIS
QUE SEJAM ALUGADOS OU ARRENDADOS CUJOS RENDIMENTOS DECORRENTES DOS REFERIDOS
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ALUGUÉIS OU ARRENDAMENTOS SEJA A FONTE DE REMUNERAÇÃO DOS COTISTAS/ACIONISTAS DOS
VEÍCULOS INVESTIDOS PELO FUNDO. REFERIDOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO PODERÃO SER
RESCINDIDOS OU REVISADOS, O QUE PODERÁ COMPROMETER TOTAL OU PARCIALMENTE OS
RENDIMENTOS QUE SÃO DISTRIBUÍDOS AOS COTISTAS/ACIONISTAS DOS VEÍCULOS INVESTIDOS PELO
FUNDO E, CONSEQUENTEMENTE, AO FUNDO E AOS SEUS COTISTAS.
6.2. Desde a entrada em vigor da nova redação do artigo 39 da Instrução CVM 472, conforme
alterado pela Instrução CVM nº 571, de 25 de novembro de 2015, a integralidade dos riscos
inerentes ao investimento no FUNDO estará disponível aos respectivos investidores por meio do
formulário eletrônico elaborado nos moldes do Anexo 39-V da Instrução CVM 472 e disponibilizado
na página do ADMINISTRADOR na rede mundial de computadores (www.bancointer.com.br), de
modo que, a partir desse momento, os investidores e os potenciais investidores deverão analisar
atentamente os fatores de risco e demais informações disponibilizadas exclusivamente por meio do
referido documento.
6.3. O objetivo e a Política de Investimento do FUNDO não constituem promessa de rentabilidade e o
Cotista assume os riscos decorrentes do investimento no FUNDO, ciente da possibilidade de perdas e
eventual necessidade de aportes adicionais de recursos no FUNDO.
6.4. As aplicações realizadas no FUNDO não têm garantia do ADMINISTRADOR (ou dos terceiros
habilitados para prestar tais serviços de distribuição de Cotas), de qualquer mecanismo de seguro ou
do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
7. REMUNERAÇÃO. Pela administração do FUNDO, nela compreendida as atividades de
administrador, gestor, escriturador e custodiante, o FUNDO pagará ao ADMINISTRADOR uma taxa de
administração (“Taxa de Administração”) equivalente a 0,30% (três décimos por cento) ao ano sobre
o patrimônio líquido do FUNDO, calculado conforme item 7.3 abaixo.
7.1. A Taxa de Administração é calculada, apropriada e paga em Dias Úteis (conforme abaixo
definido), mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.
7.1.1. Nos termos do artigo 36, §1º, inciso I, caso o FUNDO passe a integrar índice de mercado a Taxa
de Administração poderá corresponder a um percentual sobre o valor de mercado do FUNDO,
calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do
pagamento da Taxa de Adminsitração, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar,
nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de
investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem
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a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas
emitidas pelo FUNDO.
7.1.1. Os tributos incidentes sobre a Taxa de Administração serão arcados pelos seus respectivos
responsáveis tributários, conforme definidos na legislação tributária aplicável.
7.1.2. Para os fins deste Regulamento, entende-se por dia útil qualquer dia que não seja sábado,
domingo ou dia declarado como feriado nacional (“Dia Útil”). Caso as datas em que venham a
ocorrer eventos nos termos deste Regulamento não sejam Dia Útil, conforme definição deste item,
considerar-se-á como a data devida para o referido evento o Dia Útil imediatamente seguinte e/ou
caso as datas em que venham a ocorrer eventos no âmbito da B3 nos termos deste Regulamento
sejam em dias em que a B3 não esteja em funcionamento, considerar-se-á como a data devida para
o referido evento o dia imediatamente subsequente em que a B3 esteja em funcionamento,
conforme as Cotas estejam eletronicamente custodiadas na B3, conforme item 8.11 abaixo.
7.2. A Taxa de Administração será provisionada diariamente e paga mensalmente ao
ADMINISTRADOR, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos
serviços prestados.
7.3. Considera-se patrimônio líquido do FUNDO a soma algébrica do montante disponível com os
Ativos e os Ativos de Liquidez integrantes da carteira do FUNDO precificado conforme o item 4.8 e
item 4.8.1 acima, mais os valores a receber dos Ativos e dos Ativos de Liquidez, menos as
exigibilidades do FUNDO.
7.4. Quando da subscrição e integralização de Cotas do FUNDO, poderá ser devida pelos Cotistas
uma taxa de distribuição primária, por Cota subscrita, equivalente a um percentual fixo, conforme
determinado em cada nova emissão de Cotas.
7.4.1. Os recursos captados a título de taxa de distribuição primária serão utilizados para pagamento
dos custos de distribuição primária. Caso após o pagamento de todos os gastos da distribuição
primária das Cotas haja algum valor remanescente decorrente do pagamento da taxa de distribuição
primária, tal valor será revertido em benefício do FUNDO.
7.5. Não haverá cobrança de taxa de ingresso ou taxa de saída, ou de qualquer taxa de performance.
7.5.1. Quando da realização de novas emissões de Cotas, os investidores que adquirirem Cotas da
nova emissão deverão arcar com a totalidade dos custos vinculados à distribuição das Cotas objeto
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das novas emissões, conforme despesas constantes do item 7.4 acima, sendo que a cobrança de tais
custos será aprovada e definida no mesmo ato que aprovar as novas emissões.
8. DISTRIBUIÇÃO, SUBSCRIÇÃO, INTEGRALIZAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DAS COTAS
8.1. A cada nova emissão de Cotas do FUNDO, conforme item 8.4 abaixo, as Cotas serão objeto de
oferta pública registrada, ou dispensada de registro, na CVM nos termos da legislação aplicável.
8.2. Na primeira emissão de Cotas do FUNDO, serão emitidas até 4.150.000 (quatro milhões e cento
e cinquenta mil) de Cotas, no valor de R$100,00 (cem reais) cada, totalizando o montante de até
R$415.000.000,00 (quatrocentos e quinze milhões de reais) (“Patrimônio Inicial”), na data de
emissão, qual seja, a data da 1ª (primeira) integralização de Cotas do FUNDO (“Data de Emissão”),
observada a possibilidade de colocação parcial das Cotas da 1ª (primeira) emissão do FUNDO, desde
que seja colocado, pelo menos, 500.000 (quinhentas mil) de Cotas, totalizando o montante de
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), na data de emissão (“Patrimônio Mínimo Inicial”).
Adicionalmente, a quantidade de Cotas inicialmente ofertada no âmbito da primeira emissão de
Cotas do FUNDO poderá ser acrescida de um lote adicional, a ser emitido na forma prevista no artigo
14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, de até 830.000 (oitocentas e trinta mil) Cotas, perfazendo o
montante de até R$83.000.000,00 (oitenta e três milhões de reais) na Data de Emissão, equivalentes
em conjunto a até 20% (vinte por cento) das Cotas inicialmente ofertadas.
8.2.1. A cada nova emissão de Cotas do FUNDO, a subscrição das Cotas, objeto de oferta pública de
distribuição deverá ser realizada no prazo máximo de 6 (seis) meses contado da data de divulgação
do anúncio de início de distribuição, conforme aplicável.
8.2.1.1. O ADMINISTRADOR poderá encerrar a oferta pública de distribuição antes do prazo indicado
no item 8.2.1, mediante a divulgação do anúncio de encerramento e desde que atingido o
Patrimônio Mínimo Inicial, ou, conforme o caso, o montante a ser definido em cada nova emissão.
8.2.2. As Cotas deverão ser subscritas até a data de encerramento da respectiva oferta referente a
cada emissão de Cotas. Quando da subscrição das Cotas, o investidor deverá assinar o boletim de
subscrição e o termo de ciência de risco e adesão ao Regulamento, para atestar que tomou ciência
(a) do teor deste Regulamento; (b) do teor do prospecto da oferta de Cotas do FUNDO
(“Prospecto”), conforme aplicável; (c) dos riscos associados ao investimento no FUNDO, descritos no
item 6 deste Regulamento; (d) da Política de Investimento descrita no item 4 deste Regulamento; e
(e) da possibilidade de ocorrência de patrimônio líquido negativo, e, se for o caso, de sua
responsabilidade por consequentes aportes adicionais de recursos.
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8.3. Será permitida a subscrição parcial das Cotas da primeira emissão de Cotas do FUNDO, na forma
do item 8.2 acima.
8.3.1. Caso findo o prazo para subscrição de Cotas da emissão inicial do FUNDO, tenham sido
subscritas Cotas em quantidade inferior à do Patrimônio Mínimo Inicial, ou, conforme o caso, o
montante a ser definido em cada nova emissão, ADMINISTRADOR deverá:
(a)

devolver, aos subscritores que tiverem integralizado as Cotas, os recursos financeiros
recebidos, acrescidos dos eventuais rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do
FUNDO, nas proporções das Cotas integralizadas, deduzidos dos tributos incidentes e das
demais despesas e encargos do FUNDO; e

(b)

em se tratando de primeira distribuição de Cotas do FUNDO, proceder à liquidação do
FUNDO, observado o disposto no item 16 abaixo, anexando ao requerimento de liquidação o
comprovante da devolução a que se refere a alínea acima.

8.3.2. A subscrição de Cotas referente a cada nova emissão será feita mediante assinatura do
boletim de subscrição, que especificará as condições da subscrição e integralização e será
autenticado pelo ADMINISTRADOR.
8.3.3. O FUNDO entrará em funcionamento após a subscrição integral das Cotas de sua primeira
emissão correspondente ao Patrimônio Inicial e o cumprimento dos requisitos previstos na
regulamentação específica.
8.4. O FUNDO, mediante prévia aprovação da assembleia geral de Cotistas, poderá promover
emissões de novas Cotas para captação de recursos adicionais.
8.4.1. As Cotas objeto da nova emissão assegurarão a seus titulares direitos iguais aos conferidos às
Cotas já existentes, observado que, após verificada pelo ADMINISTRADOR a viabilidade operacional
do procedimento, a assembleia geral de Cotistas que aprovar a nova emissão de Cotas poderá
estabelecer período, não superior ao prazo de distribuição das Cotas objeto da nova emissão,
durante o qual as referidas Cotas não darão direito à distribuição de rendimentos e/ou à
amortização de principal.
8.4.2. O preço de emissão das novas Cotas será determinado na assembleia geral de Cotistas que
deliberar sobre a nova emissão, devendo o ADMINISTRADOR submeter à referida assembleia uma
sugestão sobre a forma de definição do preço de emissão das novas Cotas.
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8.4.3. Não poderá ser iniciada nova distribuição de Cotas antes de totalmente subscrita ou cancelada
a distribuição anterior.
8.5. Sempre prejuízo do disposto nos itens 8.4 e seguintes acima, o ADMINISTRADOR fica autorizado
a emitir novas Cotas do FUNDO para o fim exclusivo de aquisição dos Ativos, sem necessidade de
aprovação em assembleia geral de Cotistas, desde que observadas as características abaixo, devendo
ainda observar o disposto nos incisos (i) a (ix) do item 8.5.1 deste Regulamento.
(a)

Capital Máximo Autorizado e Preço de Emissão. O capital máximo autorizado para novas
emissões de cotas do FUNDO será de R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) (“Capital
Máximo Autorizado”), sendo que o preço unitário de emissão será definido conforme item
8.5.1, inciso I abaixo.

(b)

Lote Adicional e Lote Suplementar. Se assim aprovado pelo ADMINISTRADOR no ato pelo qual
aprovar a nova emissão, o montante total da oferta poderá ser acrescido (i) em até 20%
(vinte por cento), a critério do ADMINISTRADOR (“Lote Adicional”), conforme facultado pelo
artigo 14, § 2º, da Instrução CVM 400, sendo certo que as Cotas do Lote Adicional objeto da
oferta serão destinadas a atender um eventual excesso de demanda que venha a ser
constatado no decorrer da oferta; e (ii) em até 15% (quinze por cento), a critério do
ADMINISTRADOR (“Lote Suplementar”), conforme facultado pelo artigo 24 da Instrução CVM
400, sendo certo tais Cotas podem ser emitidas em razão da prestação de serviço de
estabilização de preços das Cotas objeto da Oferta.

(c)

Subscrição. No ato da subscrição o subscritor assinará o boletim de subscrição. Será admitido
o direito de subscrição de sobras das Cotas objeto da oferta, caso assim permitido pela
regulamentação

aplicável,

observado

os

prazos

e

procedimentos

operacionais

disponibilizados pela B3.
(d)

Negociação das Cotas. As Cotas objeto da oferta serão negociadas em mercado de bolsa
operacionalizado pela B3.

(e)

Amortizações e Resgate. O FUNDO, por se tratar de um condomínio fechado, não admite a
possibilidade de resgate antes de sua liquidação, sendo admitidas amortizações nos termos
do item 12.2 deste Regulamento.

8.4.1. Encerrado o processo de distribuição da 1ª emissão de Cotas, as novas emissões de cotas
poderão ser aprovadas pelo ADMINISTRADOR, observado o Capital Máximo Autorizado e o disposto
no item 8.4 acima, ou por deliberação pelos Cotistas em assembleia geral de Cotistas, sendo que o
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ato que deliberar pela nova emissão de cotas deverá dispor sobre as características da emissão, as
condições de subscrição das cotas e a destinação dos recursos provenientes da integralização,
observado que:
(a)

O valor de cada nova cota deverá ser fixado, preferencialmente, tendo em vista a média do
preço das cotas do FUNDO no mercado secundário, podendo os Cotistas ou o
ADMINISTRADOR, conforme o caso, contudo, deliberar que o valor de cada nova cota será
fixado com base: (i) na média do preço de fechamento das Cotas do FUNDO no mercado
secundário nos 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data do comunicado do FUNDO
sobre a emissão das novas Cotas objeto da oferta; (ii) no valor patrimonial das Cotas,
representado pelo quociente entre o valor do patrimônio líquido contábil atualizado do
FUNDO e o número de Cotas já emitidas; e/ou (iii) nas perspectivas de rentabilidade do
FUNDO.

(b)

Aos Cotistas em dia com suas obrigações para com o FUNDO que estejam registrados perante
a instituição escrituradora das Cotas, na data de corte estabelecida quando da aprovação da
nova emissão, fica assegurado, nas futuras emissões de Cotas, o direito de preferência na
subscrição de novas Cotas, na proporção do número de Cotas que possuírem, direito este
concedido para exercício em prazo a ser definido nos documentos da respectiva oferta,
desde que não inferior a 10 (dez) Dias Úteis, observado os prazos operacionais praticados
pela B3.

(c)

Na nova emissão, os Cotistas poderão ceder seu direito de preferência entre os cotistas ou a
terceiros.

(d)

As Cotas objeto da nova emissão assegurarão a seus titulares direitos idênticos aos das Cotas
já existentes.

(e)

Sujeito ao que vier a ser aprovado em relação à nova emissão de Cotas, estas deverão ser
integralizadas à vista e em moeda corrente nacional.

(f)

Caso não seja subscrita a quantidade mínima das Cotas da nova emissão dentro do prazo
regulamentar, o ADMINISTRADOR deverá fazer o rateio entre os subscritores dos recursos
financeiros recebidos, nas proporções das Cotas integralizadas e acrescidos dos rendimentos
líquidos auferidos pelas aplicações do fundo.

(g)

Se a data de cumprimento de qualquer obrigação prevista neste Regulamento ou decorrente
de deliberação em assembleia geral de Cotistas coincidir com um feriado nacional, a data
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para o cumprimento efetivo da obrigação será prorrogada para o Dia Útil imediatamente
subsequente.
(h)

É admitido que, nas novas emissões de Cotas, seja aprovado que a parcela da nova emissão
não subscrita no prazo regulamentar seja cancelada, desde que seja especificado no ato que
aprovar a nova emissão uma quantidade mínima de cotas ou um montante mínimo de
recursos para os quais será válida a oferta, aplicando-se, no que couber, as disposições
contidas nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400.

(i)

Não poderá ser iniciada nova distribuição de Cotas antes de totalmente subscrita ou
cancelada, ainda que parcialmente, a distribuição anterior.

8.6. As Cotas são escriturais, nominativas e correspondem a frações ideais do patrimônio do FUNDO,
cuja propriedade presume-se pelo registro do nome do Cotista no livro de registro de cotistas ou na
conta de depósito das Cotas.
8.7. As Cotas referentes a cada emissão serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda
corrente nacional, não havendo a assinatura de compromissos de investimento.
8.7.1. As Cotas de cada emissão poderão ser subscritas parcialmente, observado que as Cotas que
não forem subscritas até a data de encerramento da respectiva oferta serão canceladas pelo
ADMINISTRADOR nos termos da regulamentação em vigor.
8.8. As Cotas serão emitidas em classe única.
8.9. Os Cotistas não poderão exercer quaisquer direitos sobre os Ativos e Ativos de Liquidez
integrantes do patrimônio do FUNDO.
8.10. Até que o registro de constituição e funcionamento do FUNDO previsto na regulamentação
específica seja concedido pela CVM, as importâncias recebidas na integralização de Cotas da
primeira emissão do FUNDO serão aplicadas nos Ativos de Liquidez, com liquidez compatível com as
necessidades do FUNDO.
8.11. As Cotas do FUNDO serão registradas para distribuição no mercado primário e para negociação
em mercado secundário em mercado de balcão organizado e/ ou em mercado de bolsa,
administrados pela B3.
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8.11.1. Qualquer negociação de Cotas deve ser feita exclusivamente em bolsas de valores ou no
mercado de balcão organizado, conforme determinado pela Lei nº 11.196, de 21 de novembro de
2005.
8.11.2. Para efeitos do disposto no item 8.11.1, não são consideradas negociação de Cotas as
transferências não onerosas de Cotas por meio de doação, herança e sucessão.
8.12. Observados os termos da legislação e regulamentação aplicáveis, o FUNDO poderá contar com
o serviço de formação de mercado (market making), sendo certo que caso os serviços de formador
de mercado das Cotas do FUNDO no mercado secundário venham a ser contratados, será divulgado
comunicado ao mercado informando os Cotistas e/ou potenciais investidores acerca de tal
contratação.
8.12.1. É vedado ao ADMINISTRADOR o exercício da função de formador de mercado para as Cotas
do FUNDO. A contratação de pessoas ligadas ao ADMINISTRADOR para o exercício da função de
formador de mercado deverá ser previamente aprovada em Assembleia Geral de Cotistas, nos
termos da Instrução CVM 472. A manutenção do serviço de formador de mercado não será
obrigatória.
9. RESGATE. Considerando que o FUNDO é constituído sob a forma de condomínio fechado, não é
permitido o resgate de Cotas, salvo na hipótese de liquidação do FUNDO, caso em que se aplicará o
disposto no item 16 abaixo.
10. ENCARGOS. Além da remuneração do ADMINISTRADOR e dos demais prestadores de serviços do
FUNDO, constituem encargos do FUNDO as seguintes despesas: (a) taxas, impostos ou contribuições
federais, estaduais, municipais ou autárquicas que recaiam ou venham a recair sobre os bens,
direitos e obrigações do FUNDO; (b) gastos com correspondência, impressão, expedição e divulgação
de relatórios e outros expedientes de interesse do FUNDO, inclusive comunicações aos Cotistas
previstas neste Regulamento ou na Instrução CVM 472; (c) gastos da distribuição primária de Cotas,
bem como com seu registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários,
inclusive despesas de propaganda no período de distribuição das Cotas; (d) honorários e despesas do
AUDITOR; (e) comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FUNDO, incluindo despesas
relativas à compra, venda, avaliação, locação ou arrendamento dos imóveis eventualmente
integrantes do patrimônio do FUNDO na forma permitida no item 4.2.4.1 acima e relativas aos Ativos
e Ativos de Liquidez que componham seu patrimônio; (f) honorários advocatícios, custas e despesas
correlatas incorridas na defesa dos interesses do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor de
eventual condenação; (g) gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os imóveis
eventualmente integrantes do patrimônio do FUNDO na forma permitida no item 4.2.4.1 acima,

45

239

Ativos e Ativos de Liquidez, bem como prejuízos não cobertos por apólices de seguros não
decorrentes diretamente de culpa ou dolo dos prestadores de serviços, no exercício de suas
respectivas funções; (h) gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação
ou liquidação do FUNDO e realização de assembleia geral de Cotistas; (i) taxa de custódia de ativos
financeiros, títulos ou valores mobiliários do FUNDO; (j) gastos decorrentes de avaliações que sejam
obrigatórias; (k) gastos necessários à manutenção, conservação e reparos de imóveis eventualmente
integrantes do patrimônio do FUNDO; (l) despesas com o registro de documentos em cartório; (m)
honorários e despesas do representante de Cotistas; (n) honorários e despesas relacionados às
atividades de consultoria especializada, que objetive dar suporte e subsidiar o ADMINISTRADOR em
suas atividades de análise, seleção e avaliação de empreendimentos imobiliários e demais ativos da
carteira do FUNDO, e de empresa especializada na administração das locações ou arrendamentos de
empreendimentos integrantes do patrimônio do FUNDO, exploração do direito de superfície,
monitoramento e acompanhamento de projetos e comercialização dos respectivos imóveis
eventualmente integrantes do patrimônio do FUNDO na forma permitida no item 4.2.4.1 acima, e a
consolidação de dados econômicos e financeiros selecionados das companhias investidas para fins
de monitoramento; (o) honorários e despesas relacionadas às atividades de formador de mercado
para as Cotas do FUNDO; e (p) taxa de ingresso e de saída dos Fundos Investidos e/ou dos Ativos.
10.1. Quaisquer despesas não expressamente previstas como encargos do FUNDO devem correr por
conta do ADMINISTRADOR.
10.1.1. Os encargos previstos no inciso “c” do item 10, acima, em relação às ofertas primárias de
distribuição serão arcados pelos subscritores de novas cotas, nos termos do item 7.4, acima.
10.2. O ADMINISTRADOR poderá estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas
diretamente pelo FUNDO aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório das
parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração.
10.3. Os custos relacionados aos serviços de (a) escrituração de Cotas; (b) gestão dos valores
mobiliários integrantes da carteira do FUNDO; e (c) serviços de tesouraria, controle e processamento
dos ativos financeiros, títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do FUNDO serão
suportados pelo ADMINISTRADOR.
10.4. Caso o patrimônio líquido do FUNDO se mostre insuficiente para pagar as suas despesas, o
ADMINISTRADOR deverá convocar assembleia geral de Cotistas, nos termos do item 15 deste
Regulamento, para discussão de soluções alternativas à venda dos Ativos e/ou dos Ativos de Liquidez
do FUNDO.
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10.4.1. Caso a assembleia geral de Cotistas prevista no item 10.4 não se realize ou não decida por
uma solução alternativa à venda de Ativos e/ou dos Ativos de Liquidez do FUNDO, e na hipótese de o
montante obtido com a alienação dos Ativos e/ou dos Ativos de Liquidez do FUNDO ou com a cessão
de recebíveis eventualmente gerados no processo de venda de Ativos e/ou dos Ativos de Liquidez do
FUNDO não seja suficiente para pagamento das despesas, os Cotistas serão chamados para aportar
capital no FUNDO a título de resgate de suas Cotas para que as obrigações pecuniárias do FUNDO
sejam adimplidas.
11. POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES. O ADMINISTRADOR prestará as informações
periódicas e disponibilizará os documentos relativos a informações eventuais sobre o FUNDO aos
Cotistas, inclusive fatos relevantes, em conformidade com a regulamentação específica e observada
a periodicidade nela estabelecida (“INFORMAÇÕES DO FUNDO”).
11.1. As INFORMAÇÕES DO FUNDO serão divulgadas na página do ADMINISTRADOR na rede mundial
de computadores (www.bancointer.com.br), em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito,
e mantidas disponíveis aos Cotistas na sede do ADMINISTRADOR.
11.2. O ADMINISTRADOR manterá sempre disponível em sua página na rede mundial de
computadores (www.bancointer.com.br) o Regulamento do FUNDO, em sua versão vigente e
atualizada.
11.3. O ADMINISTRADOR, simultaneamente à divulgação das INFORMAÇÕES DO FUNDO referida no
item 11.1, enviará as INFORMAÇÕES DO FUNDO à entidade administradora do mercado organizado
em que as Cotas do FUNDO sejam admitidas à negociação, bem como à CVM, através do Sistema de
Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores.
11.4. As INFORMAÇÕES DO FUNDO poderão ser remetidas aos Cotistas por meio eletrônico ou
disponibilizados por meio de canais eletrônicos.
11.5. Cumpre ao ADMINISTRADOR zelar pela ampla e imediata disseminação dos fatos relevantes
relativos ao FUNDO.
11.5.1. Considera-se relevante, para os efeitos do item 11.5 acima, qualquer deliberação da
assembleia geral, do ADMINISTRADOR, ou qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo
ponderável (a) na cotação das Cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, (b) na decisão
dos investidores de comprar, vender ou manter as Cotas, e (c) na decisão dos investidores de
exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de Cotas ou de valores mobiliários a elas
referenciados.
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12. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS E AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. O
ADMINISTRADOR distribuirá aos Cotistas, independentemente da realização de assembleia geral de
Cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos pelo FUNDO, apurados
segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho
e 31 de dezembro de cada ano.
12.1. Após o encerramento da oferta pública de distribuição das Cotas da 1ª (primeira) emissão do
FUNDO, a distribuição de rendimentos prevista no item 12 acima poderá ser realizada mensalmente,
até o 10º (décimo) Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo FUNDO, a
título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos, sendo que eventual saldo
de lucros auferidos não distribuído, conforme apurado com base em balanço ou balancete
semestral, será pago na próxima data prevista para distribuição de rendimentos, observados os
procedimentos da B3.
12.1.1. Exclusivamente durante a oferta pública de distribuição das Cotas da 1ª (primeira) emissão
do FUNDO, e observada a obrigação de distribuição semestral de rendimentos nos termos do
parágrafo único do artigo 10 da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada, o FUNDO
somente realizará distribuições de rendimentos, a critério do ADMINISTRADOR, caso tenham sido
atendidos os seguintes requisitos: (a) as Cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em
bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado, nos termos do inciso III do caput do artigo 3º
da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004; e (b) o FUNDO possua, no mínimo, 50 (cinquenta)
Cotistas, conforme inciso I do parágrafo único do mesmo artigo da referida lei.
12.2. Nos casos previstos no item 4.3.1 acima, o saldo de caixa referido no item 4.3 acima poderá ser
distribuído aos Cotistas, a título de amortização de rendimentos (distribuição adicional de
rendimentos) e/ou amortização de principal.
12.2.1. Os valores previstos no item 12.2 acima serão distribuídos aos Cotistas sempre na próxima
data prevista para distribuição de rendimentos nos termos do item 12.1 acima, observados os
procedimentos estabelecidos pela B3.
12.2.2. Farão jus aos valores de que trata os itens 12.1 e 12.2, bem como respectivos subitens acima,
os titulares de Cotas do FUNDO no fechamento do último Dia Útil de cada mês de apuração dos
lucros auferidos, de acordo com as contas de depósito mantidas pela instituição responsável pela
prestação de serviços de escrituração das Cotas do FUNDO.
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12.3. O ADMINISTRADOR utilizará as disponibilidades do FUNDO para atender às suas exigibilidades,
observada a seguinte ordem de preferência: (a) pagamento dos encargos previstos neste
Regulamento, e (b) distribuição dos lucros auferidos aos Cotistas, na forma prevista no 12.
12.4. Todas as Cotas devidamente emitidas, subscritas e integralizadas farão jus à distribuição de
rendimentos em igualdade de condições.
12.5. Os pagamentos de que trata este item serão realizados em moeda corrente nacional, por meio
de ordem de pagamento, crédito em conta corrente, documento de ordem de crédito, ou outro
mecanismo de transferência de recursos autorizado pelo BACEN.
13. POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE VOTO. O ADMINISTRADOR, no exercício das atividades de gestão da
carteira do FUNDO, exercerá o direito de voto em assembleias gerais relacionadas aos Ativos, aos
Ativos de Liquidez e aos demais ativos integrantes do patrimônio do FUNDO, na qualidade de
representante deste, norteado pela lealdade em relação aos interesses dos Cotistas e do FUNDO,
empregando, na defesa dos direitos dos Cotistas, todo o cuidado e a diligência exigidos pelas
circunstâncias.
13.1. O ADMINISTRADOR, se verificar potencial conflito de interesses, deixará de exercer direito de
voto nas assembleias relativas aos Ativos e Ativos de Liquidez objeto da Política de Investimento pelo
FUNDO.
13.2. O ADMINISTRADOR exercerá o voto sem a necessidade de consulta prévia a Cotistas ou de
orientações de voto específico, ressalvadas as eventuais previsões em sentido diverso no
Regulamento do FUNDO, sendo que o ADMINISTRADOR tomará as decisões de voto com base em
suas próprias convicções, de forma fundamentada e coerente com os objetivos de investimento do
FUNDO sempre na defesa dos interesses dos Cotistas.
13.3. A política de exercício de voto utilizada pelo ADMINISTRADOR pode ser encontrada em sua
página na rede mundial de computadores (www.bancointer.com.br).
14. TRIBUTAÇÃO. Para não se sujeitar à tributação aplicável às pessoas jurídicas, o FUNDO não
aplicará recursos em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou
sócio, cotista que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25%
(vinte e cinco por cento) das Cotas do FUNDO emitidas. Para propiciar tributação favorável aos
Cotistas pessoas físicas, o ADMINISTRADOR envidará melhores esforços para que (a) os Cotistas do
FUNDO não sejam titulares de montante igual ou superior a 10% (dez por cento) das Cotas do
FUNDO; (b) as respectivas Cotas não derem direitos a rendimentos superiores a 10% (dez por cento)
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do total de rendimentos auferidos pelo FUNDO; (c) o FUNDO receba investimento de, no mínimo, 50
(cinquenta) Cotistas; e (d) as Cotas, quando admitidas a negociação no mercado secundário, sejam
negociadas exclusivamente em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado.
15. ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS. O ADMINISTRADOR convocará os Cotistas, com antecedência
mínima de (a) 30 (trinta) dias de antecedência da data de sua realização, para as assembleias gerais
ordinárias, e (b) 15 (quinze) dias de antecedência da data de sua realização, no caso das assembleias
gerais extraordinárias, por correspondência e/ou correio eletrônico, para deliberar sobre assuntos
do FUNDO. A presença de todos os Cotistas supre a convocação por correspondência e/ou por
correio eletrônico e dispensa a observância dos prazos acima indicados.
15.1. A convocação da assembleia geral de Cotistas, da qual constarão o dia, a hora e o local em que
será realizada a assembleia geral de Cotistas, bem como a ordem do dia, deverá enumerar,
expressamente, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de
assuntos gerais haja matérias que dependam de deliberação da assembleia geral de Cotistas.
15.1.1. O ADMINISTRADOR disponibilizará, na mesma data de convocação (podendo ser mantidas
até a data da assembleia geral de Cotistas), (a) em sua página na rede mundial de computadores, (b)
no Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de
computadores, e (c) na página da entidade administradora do mercado organizado em que as cotas
do FUNDO sejam admitidas à negociação, todas as informações e documentos necessários ao
exercício informado do direito de voto em assembleias gerais de Cotistas.
15.1.2. Os Cotistas que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas ou seus
representantes eleitos nos termos deste Regulamento poderão solicitar que o ADMINISTRADOR
convoque assembleia geral de Cotistas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do
recebimento da solicitação, observado que neste caso as deliberações serão tomadas mediante
consulta formal, nos termos do item 15.4 abaixo.
15.1.3. Por ocasião da assembleia geral ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% (três por cento) das
cotas emitidas, conforme cálculo realizado com base nas participações constantes do registro de
Cotistas na data de convocação da respectiva assembleia geral, ou representantes dos Cotistas
podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado ao ADMINISTRADOR, a inclusão de
matérias na ordem do dia da assembleia geral, que passará a ser ordinária e extraordinária, desde
que referido requerimento (a) esteja acompanhado de eventuais documentos necessários ao
exercício do direito de voto, observado o disposto na regulamentação específica; e (b) seja
encaminhado em até 10 (dez) dias contados da data da convocação da assembleia geral ordinária.
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15.1.4. Quando a assembleia geral for convocada para eleger representantes de Cotistas, as
informações a serem encaminhadas nos termos da regulamentação em vigor também incluirá a
declaração fornecida nos termos do item 15.6.1, abaixo, sem prejuízo das demais informações
exigidas nos termos da regulamentação específica.
15.1.5. Caso os Cotistas ou o representante de Cotistas tenham se utilizado da prerrogativa do item
15.1.3 acima, o ADMINISTRADOR deve divulgar, pelos meios referidos nas alíneas (a) a (c) do item
15.1.1, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do encerramento do prazo previsto no item 15.1.3, o
pedido de inclusão de matéria na pauta, bem como os documentos encaminhados pelos solicitantes.
15.2. Sem prejuízo das demais competências previstas neste Regulamento, compete privativamente
à assembleia geral de Cotistas deliberar sobre:
(a) demonstrações financeiras apresentadas pelo ADMINISTRADOR;
(b) alteração do Regulamento;
(c) destituição do ADMINISTRADOR na condição de prestador de serviços de administrador, gestor
ou custodiante do FUNDO, bem como a escolha de seus substitutos;
(d) emissão de novas Cotas acima do limite definido no item 8.5 acima;
(e) fusão, incorporação, cisão e transformação do FUNDO;
(f) dissolução e liquidação do FUNDO quando não prevista e disciplinada neste Regulamento;
(g) alteração do mercado em que as Cotas são admitidas à negociação;
(h) apreciação de laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de Cotas do
FUNDO;
(i) eleição, destituição e fixação de remuneração de representantes dos Cotistas, eleitos em
conformidade com o disposto neste Regulamento, assim como o valor máximo das despesas que
poderão ser por eles incorridas;
(j) alteração da Taxa de Administração;
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(k) aprovação dos atos que configurem potencial conflito de interesses nos termos do inciso XII do
artigo 18 da Instrução CVM 472.
(l) alteração do prazo de duração do FUNDO.
15.2.1. O Regulamento do FUNDO poderá ser alterado, independentemente de assembleia geral de
Cotistas, sempre que tal alteração (a) decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a
exigências expressas da CVM, de entidade administradora de mercados organizados onde as cotas
do fundo sejam admitidas à negociação ou de entidade autorreguladora, nos termos da legislação
aplicável e de convênio com a CVM; (b) for necessária em virtude da atualização dos dados
cadastrais do ADMINISTRADOR ou dos prestadores de serviços do fundo, tais como alteração na
razão social, endereço, página na rede mundial de computadores e telefone; e (c) envolver redução
das taxas de administração, de custódia ou de performance, conforme aplicável.
15.2.1.1. As alterações referidas no item 15.2.1 acima devem ser comunicadas aos Cotistas, por
correspondência, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data em que tiverem sido
implementadas.
15.3. A assembleia geral de Cotistas instalar-se-á com qualquer número de Cotistas e as deliberações
serão tomadas por maioria simples das Cotas presentes à assembleia geral de Cotistas ou, caso
aplicável, pela maioria simples das respostas à consulta formal realizada na forma do item 15.4
abaixo, cabendo para cada Cota um voto, exceto com relação às matérias previstas no item 15.2
acima, alíneas (b), (c), (e), (f), (g), (j) e (k), que dependem da aprovação de Cotistas que representem,
no mínimo, a maioria de votos dos Cotistas presentes e que representem: (a) 25% (vinte e cinco por
cento), no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver mais de 100 (cem) Cotistas, ou (b) metade,
no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver até 100 (cem) Cotistas. A Assembleia Geral de
Cotistas poderá ser instalada com a presença de um único Cotista, de modo que apenas considerarse-á não instalada a Assembleia Geral de Cotistas na hipótese de não comparecimento de nenhum
Cotista à respectiva assembleia.
15.3.1. Os percentuais de que trata o item 15.3 acima deverão ser determinados com base no
número de Cotistas do FUNDO indicados no registro de Cotistas na data de convocação da
assembleia, cabendo ao ADMINISTRADOR informar no edital de convocação qual será o percentual
aplicável nas assembleias que tratem das matérias sujeitas à deliberação por quórum qualificado.
15.3.2. Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de
Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou
procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano.
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15.3.3. Não podem votar nas assembleias gerais de Cotistas do FUNDO, exceto se as pessoas abaixo
mencionadas forem os únicos Cotistas do FUNDO ou mediante aprovação expressa da maioria dos
demais Cotistas na própria assembleia geral de Cotistas ou em instrumento de procuração que se
refira especificamente à assembleia geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto:
(a) o ADMINISTRADOR;
(b) os sócios, diretores e funcionários do ADMINISTRADOR;
(c) empresas ligadas ao ADMINISTRADOR, seus sócios, diretores e funcionários;
(d) os prestadores de serviços do FUNDO, seus sócios, diretores e funcionários;
(e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade
que concorram para a formação do patrimônio do FUNDO; e
(f) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do FUNDO.
15.3.4. Os Cotistas poderão enviar seu voto por correspondência e/ou por correio eletrônico, desde
que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que
não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações
serão tomadas pelos votos dos presentes e dos recebidos por correspondência, observados os
quóruns previstos no item 15.3 acima.
15.4. A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as
deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem
reunião de Cotistas, em que (a) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio
eletrônico ou telegrama; e (b) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos,
observados os quóruns previstos no item 15.3 acima e desde que sejam observadas as formalidades
previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.
15.5. O ADMINISTRADOR enviará, no prazo de até 8 (oito) dias após a data de sua realização, ata da
assembleia aos Cotistas, por correspondência e/ou por correio eletrônico.
15.6. A assembleia geral poderá eleger 1 (um) representante de Cotistas, com o mandato de 1 (um)
ano, com termo final na assembleia geral de Cotistas subsequente que deliberar sobre a aprovação
das demonstrações financeiras do FUNDO, sendo permitida a reeleição, para exercer as funções de
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fiscalização dos empreendimentos a serem adquiridos pelo FUNDO na forma permitida no item
4.2.4.1 acima e demais investimentos do FUNDO, em defesa dos direitos e interesses dos Cotistas.
15.6.1. Somente pode exercer as funções de representante dos Cotistas, pessoa natural ou jurídica,
que (a) seja Cotista; (b) não exerça cargo ou função no ADMINISTRADOR ou no controlador do
ADMINISTRADOR, em sociedades por ele diretamente controladas e em coligadas ou outras
sociedades sob controle comum, ou preste ao ADMINISTRADOR assessoria de qualquer natureza; (c)
não exerça cargo ou função na sociedade empreendedora do empreendimento imobiliário que
constitua objeto do FUNDO, ou preste-lhe assessoria de qualquer natureza; (d) não seja
administrador ou gestor de outros fundos de investimento imobiliário, (e) não esteja em conflito de
interesses com o FUNDO, e (f) não esteja impedido por lei especial ou tenha sido condenado por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato contra a economia
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos, nem ter sido condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária
aplicada pela CVM. Compete ao representante de Cotistas já eleito informar ao ADMINISTRADOR e
aos Cotistas a superveniência de circunstâncias que possam impedi-lo de exercer a sua função.
15.6.2. A remuneração do representante de Cotistas eleito na forma do item 15.6, assim como o
valor máximo das despesas que poderão ser por ele incorrido no exercício de suas atividades será
definida pela mesma assembleia geral que o elegeu ou elegeram.
15.6.3. A eleição do representante de Cotistas poderá ser aprovada pela maioria dos Cotistas
presentes e que representem, no mínimo (a) 3% (três por cento) do total de Cotas emitidas, quando
o FUNDO tiver mais de 100 (cem) Cotistas, ou (b) 5% (cinco por cento) do total de Cotas emitidas,
quando o FUNDO tiver até 100 (cem) Cotistas.
15.6.4. A função de representante dos Cotistas é indelegável.
16. LIQUIDAÇÃO. O FUNDO será liquidado por deliberação da assembleia geral de Cotistas
especialmente convocada para esse fim ou na ocorrência dos eventos de liquidação descritos neste
Regulamento.
16.1. São eventos de liquidação antecipada, independentemente de deliberação em assembleia
geral de Cotistas, sem prejuízo das demais hipóteses previstas nos termos da legislação e
regulamentação em vigor:
(a) desinvestimento com relação a todos os Ativos e Ativos de Liquidez integrantes do patrimônio do
FUNDO, conforme o item 4.3 acima e seu respectivo item;
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(b) descredenciamento, destituição, ou renúncia do ADMINISTRADOR, observado o disposto no item
1.3.2., acima; ou
(c) ocorrência de patrimônio líquido negativo após a alienação dos Ativos e Ativos de Liquidez da
carteira do FUNDO, nos termos do item 10.4.1. acima.
16.2. A liquidação do FUNDO e o consequente resgate das Cotas serão realizados após (a) alienação
da totalidade dos Ativos e Ativos de Liquidez integrantes do patrimônio do FUNDO; (b) alienação dos
valores mobiliários integrantes do patrimônio do FUNDO em bolsa de valores, em mercado de
balcão organizado, em mercado de balcão não organizado ou em negociações privadas, conforme o
tipo de valor mobiliário; (c) alienação da totalidade dos imóveis eventualmente integrantes do
patrimônio do FUNDO na forma permitida no item 4.2.4.1 deste Regulamento; e (d) a cessão de
recebíveis eventualmente gerados no processo de venda dos imóveis eventualmente integrantes do
patrimônio do FUNDO na forma permitida no item 4.2.4.1 acima e demais Ativos e Ativos de Liquidez
do FUNDO.
16.3. Após o pagamento de todos os custos e despesas, bem como encargos devidos pelo FUNDO, as
Cotas serão resgatadas em moeda corrente nacional ou em Ativos e/ou Ativos de Liquidez
integrantes do patrimônio do FUNDO, se for o caso, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da
data da assembleia geral de Cotistas que deliberou pela liquidação do FUNDO ou da data em que
ocorrer um evento de liquidação antecipada, observado, se for o caso, o item 10.4.1. acima.
16.3.1. Para o pagamento do resgate será utilizado o valor do quociente obtido com a divisão do
montante obtido com a alienação dos Ativos e/ou Ativos de Liquidez do FUNDO, deduzido das
despesas e demais exigibilidades do FUNDO, pelo número de Cotas emitidas pelo FUNDO.
16.4. Caso não seja possível a liquidação do FUNDO com a adoção dos procedimentos previstos no
item 16.2 acima, o ADMINISTRADOR resgatará as Cotas mediante entrega aos Cotistas dos Ativos e
Ativos de Liquidez do FUNDO, pelo preço em que se encontram contabilizados na carteira do FUNDO
e tendo por parâmetro o valor da Cota em conformidade com o disposto no item 16.3.1 acima.
16.4.1. A assembleia geral de Cotistas deverá deliberar sobre os procedimentos para entrega dos
Ativos e Ativos de Liquidez do FUNDO para fins de pagamento de resgate das Cotas emitidas.
16.4.2. Na hipótese da assembleia geral de Cotistas referida acima não chegar a acordo sobre os
procedimentos para entrega dos Ativos e Ativos de Liquidez a título de resgate das Cotas, os Ativos e
Ativos de Liquidez do FUNDO serão entregues aos Cotistas mediante a constituição de um
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condomínio, cuja fração ideal de cada Cotista será calculada de acordo com a proporção de Cotas
detida por cada um sobre o valor total das Cotas emitidas. Após a constituição do condomínio acima
referido, o ADMINISTRADOR estará desobrigado em relação às responsabilidades estabelecidas
neste Regulamento, ficando autorizado a liquidar o FUNDO perante as autoridades competentes.
16.4.3. O ADMINISTRADOR deverá notificar os Cotistas para que elejam um administrador do
referido condomínio, na forma do Código Civil Brasileiro. Caso a eleição não ocorra no prazo de 15
(quinze) dias contados da notificação, o ADMINISTRADOR poderá promover a consignação dos
ativos, na forma do artigo 334 do Código Civil Brasileiro.
16.4.4. O ADMINISTRADOR continuará prestando serviços de custódia pelo prazo improrrogável de
30 (trinta) dias, contado da notificação referida no item anterior, dentro do qual o administrador do
condomínio eleito pelos Cotistas indicará ao ADMINISTRADOR, hora e local para que seja feita a
entrega dos Ativos e/ou Ativos de Liquidez. Expirado este prazo, o ADMINISTRADOR poderá
promover o pagamento em consignação dos Ativos e/ou Ativos de Liquidez da carteira do FUNDO,
em conformidade com o disposto no Código Civil Brasileiro.
16.5. Nas hipóteses de liquidação do FUNDO, o AUDITOR deverá emitir relatório sobre a
demonstração da movimentação do patrimônio líquido, compreendendo o período entre a data das
últimas demonstrações financeiras auditadas e a data da efetiva liquidação do FUNDO.
16.5.1. Deverá constar das notas explicativas às demonstrações financeiras do FUNDO análise
quanto a terem os valores dos resgates sido ou não efetuados em condições equitativas e de acordo
com a regulamentação pertinente, bem como quanto à existência ou não de débitos, créditos, ativos
ou passivos não contabilizados.
16.6. Após a partilha do ativo, o ADMINISTRADOR deverá promover o cancelamento do registro do
FUNDO, mediante o encaminhamento à CVM da seguinte documentação:
(a) no prazo de 15 (quinze) dias: (i) o termo de encerramento firmado pelo ADMINISTRADOR em
caso de pagamento integral aos Cotistas, ou a ata da assembleia geral que tenha deliberado a
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ANEXO IV
INSTRUMENTO PARTICULAR DA 3ª ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO
QUE ALTEROU DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
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INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/ME Nº 18.945.670/0001Ͳ46
ATO DO ADMINISTRADOR
INSTRUMENTO PARTICULAR DA 3ª (TERCEIRA) ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO IFIͲE INTER FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Ͳ FII
CNPJ/ME: 36.293.425/0001Ͳ83
(“FUNDO”)
Pelo presente instrumento particular, INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
sociedade empresária limitada com sede no Estado de Minas Gerais, na Cidade de Belo Horizonte, na Avenida
Barbacena, nº 1.219, 21º andar Ͳ parte, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190Ͳ131, inscrita no CNPJ/ME sob nº
18.945.670/0001Ͳ46, devidamente autorizada e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o
exercício profissional de administração de carteira de valores mobiliários, custódia de ativos e escrituração de
valores mobiliários por meio dos Atos Declaratórios da CVM nº 13.432, expedido em 09 de dezembro de 2013,
nº 13.799, expedido em 29 de julho de 2014, e nº 16.125, expedido em 24 de janeiro de 2018, respectivamente
(“ADMINISTRADOR”), na qualidade de ADMINISTRADOR do FUNDO, neste ato representada de acordo com seu
Contrato Social, nos termos da legislação e regulamentação vigentes, resolve, por meio do presente
instrumento de alteração do regulamento do FUNDO (“Instrumento de Alteração”):

1.

Alterar a data de encerramento do exercício social do FUNDO. 


2.

Alterar referências às categorias ANBIMA de fundos de investimento imobiliários que integram o índice

“IFIͲE”.

3.

Alterar a redação de fator de risco relativo a surtos de doenças transmissíveis, conforme exigência

formulada pela CVM no âmbito do registro da oferta de Cotas da primeira emissão do FUNDO.

4.

Alterar determinadas características das emissões de Cotas do FUNDO que dispensam aprovação em

assembleia geral de Cotistas, para o fim de suprimir menção a eventual lote suplementar nas ofertas das
referidas Cotas, conforme exigências formulada pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão no âmbito do pedido de
listagem do FUNDO (“Exigências B3”).

5.

Excluir determinadas obrigações do ADMINISTRADOR, no exercício da gestão da carteira do FUNDO,

tendo em vista já constarem como obrigações do ADMINISTRADOR, enquanto instituição administradora do
FUNDO, nos termos do Regulamento e da Instrução CVM nº472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada
(“Instrução CVM 472”), conforme Exigências B3.

6.

Alterar e consolidar o regulamento do FUNDO, cujo novo teor consta do Anexo I ao presente instrumento

(“Regulamento”).
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7.

Submeter o presente Instrumento à CVM, bem como os demais documentos exigidos pela

regulamentação aplicável, necessários à realização da oferta de cotas do FUNDO.

Estando assim deliberada a matéria acima indicada, é assinado o presente em 2 (duas) vias de igual teor e
forma.

ĞůŽ,ŽƌŝǌŽŶƚĞ͕ϬϭĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϮϬ

;ZĞƐƚĂŶƚĞĚĂƉĄŐŝŶĂŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĚĞŝǆĂĚŽĞŵďƌĂŶĐŽ͘ƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐŶĂƐƉĄŐŝŶĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐͿ
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ANEXO I
REGULAMENTO DO IFIͲE INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Ͳ FII 
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Z'h>DEdKK/&/Ͳ/EdZ&hEK/Es^d/DEdK/DK/>/Z/KͲ&//

CNPJ/ME: 36.293.425/0001Ͳ83

ϭ͘ D/E/^dZK͘  ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ /&/Ͳ /EdZ &hEK  /Es^d/DEdK /DK/>/Z/K Ͳ &//  (“FUNDO”)
ƐĞƌĄĞǆĞƌĐŝĚĂƉĞůĂ/EdZ/^dZ/h/KZd1dh>K^s>KZ^DK/>/Z/K^>d͕͘ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂĐŽŵ
ƐĞĚĞŶĂǀĞŶŝĚĂĂƌďĂĐĞŶĂ͕ŶǑϭ͘Ϯϭϵ͕ϮϭǑĂŶĚĂƌͲƉĂƌƚĞ͕ĂŝƌƌŽ^ĂŶƚŽŐŽƐƚŝŶŚŽ͕WϯϬ͘ϭϵϬͲϭϯϭ͕ŶĂŝĚĂĚĞĚĞ
ĞůŽ ,ŽƌŝǌŽŶƚĞ͕ ƐƚĂĚŽ ĚĞ DŝŶĂƐ 'ĞƌĂŝƐ͕ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ŶŽ EW:ͬD ƐŽď Ž ŶǑ ϭϴ͘ϵϰϱ͘ϲϳϬͬϬϬϬϭͲϰϲ͕ ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ
ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂ ƉĞůĂ sD Ă ĞǆĞƌĐĞƌ Ă ĂƚŝǀŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĚĞ ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚĞ ƚşƚƵůŽƐ Ğ ǀĂůŽƌĞƐ ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕
conforme Ato Declaratório nº 13.432, de 09 de dezembro de 2013 (“ADMINISTRADOR”Ϳ͕ ŽƵ ƋƵĞŵ ǀĞŶŚĂ Ă
ƐƵďƐƚŝƚƵşͲůĂ͘

ϭ͘ϭ͘ KZ/'O^ K D/E/^dZKZ͘ K D/E/^dZKZ ƚĞŵ ĂŵƉůŽƐ Ğ ŐĞƌĂŝƐ ƉŽĚĞƌĞƐ ƉĂƌĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ Ž
&hEK͕ĐĂďĞŶĚŽͲůŚĞ͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂƐĚĞŵĂŝƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞůĞ
neste regulamento (“Regulamento”):

;ĂͿ

providenciar a averbação, no cartório de registro de imóveis, fazendo constar nas matrículas dos bens
imóveis e direitos sobre tais bens imóveis que excepcionalmente venham a ser integrantes do
patrimônio do FUNDO na forma permitida no item 4.2.4.1 abaixo, que tais ativos, bem como seus frutos
e rendimentos (i) não integram o ativo do ADMINISTRADOR; (ii) não respondem direta ou indiretamente
por qualquer obrigação do ADMINISTRADOR; (iii) não compõem a lista de bens e direitos do
ADMINISTRADOR, para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial; (iv) não podem ser dados em
garantia de débito de operação do ADMINISTRADOR; (v) não são passíveis de execução por quaisquer
credores do ADMINISTRADOR, por mais privilegiados que possam ser; e (vi) não podem ser objeto de
constituição de quaisquer ônus reais;


;ďͿ

manter, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem (i) os registros dos titulares de cotas de
emissão do FUNDO (respectivamente, “Cotistas” e “Cotas”) e de transferência de Cotas; (ii) os livros de
atas e de presença das assembleias gerais de Cotistas; (iii) a documentação relativa aos Ativos e Ativos
de Liquidez e às operações do FUNDO; (iv) os registros contábeis referentes às operações e ao
patrimônio do FUNDO; e (v) o arquivo dos relatórios do AUDITOR (conforme abaixo definido) e, quando
for o caso, dos representantes de cotistas e dos prestadores de serviços do FUNDO; 


;ĐͿ


receber rendimentos ou quaisquer valores devidos ao FUNDO;

;ĚͿ

custear as despesas de propaganda do FUNDO, exceto pelas despesas de propaganda em período de
distribuição primária de Cotas, que serão arcadas pelo FUNDO;


;ĞͿ

manter custodiados em instituição prestadora de serviços de custódia, devidamente autorizada pela
CVM, os títulos e valores mobiliários adquiridos com recursos do FUNDO;
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;ĨͿ

no caso de ser informado sobre a instauração de procedimento administrativo pela CVM, manter a
documentação referida na alínea “b” até o término do procedimento;


;ŐͿ

dar cumprimento aos deveres de informação previstos neste Regulamento e na legislação e
regulamentação aplicáveis;


;ŚͿ


manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviços contratados pelo FUNDO;

;ŝͿ

observar as disposições constantes deste Regulamento e dos prospectos de emissão de Cotas do FUNDO
(“Prospectos”), se houver, bem como as deliberações da assembleia geral de Cotistas; 


;ũͿ

exercer suas atividades com boaͲfé, transparência, diligência e lealdade em relação ao FUNDO e aos
Cotistas, nos termos da legislação aplicável; 


;ŬͿ

controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos ativos do fundo, fiscalizando os serviços
prestados por terceiros contratados e o andamento dos empreendimentos imobiliários sob sua
responsabilidade; 


;ůͿ

selecionar os bens e direitos que comporão o patrimônio do FUNDO, de acordo com a Política de
Investimento prevista neste Regulamento; 


;ŵͿ

celebrar os negócios jurídicos e realizar todas as operações necessárias à execução da Política de
Investimentos do FUNDO, exercendo, ou diligenciando para que sejam exercidos, todos os direitos
relacionados ao patrimônio e às atividades do FUNDO; 


;ŶͿ

contratar ou distratar, caso entenda necessário, formador de mercado para as Cotas do FUNDO,
observados os termos e condições da legislação e regulamentação em vigor.


ϭ͘Ϯ͘sO^͘ǀĞĚĂĚŽĂŽD/E/^dZKZ͕ŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐĨƵŶĕƁĞƐĞƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĚŽ&hEK͗

;ĂͿ


receber depósito em sua conta corrente;

;ďͿ


conceder empréstimos, adiantar rendas futuras ou abrir crédito aos Cotistas sob qualquer modalidade;

;ĐͿ


contrair ou efetuar empréstimos;

;ĚͿ

prestar fiança, aval, bem como aceitar ou coobrigarͲse sob qualquer forma nas operações praticadas
pelo FUNDO;


;ĞͿ


aplicar no exterior recursos captados no país;
6
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;ĨͿ


aplicar recursos na aquisição de Cotas do próprio FUNDO;

;ŐͿ

vender à prestação as Cotas do FUNDO, admitida a divisão da emissão em séries e integralização via
chamada de capital;


;ŚͿ


prometer rendimentos predeterminados aos Cotistas;

;ŝͿ

ressalvada a hipótese de aprovação em assembleia geral, realizar operações do FUNDO quando
caracterizada situação de conflito de interesses entre o FUNDO e o ADMINISTRADOR, entre o FUNDO e
o empreendedor na hipótese de eventual aquisição de direitos reais relativos a bens imóveis
eventualmente integrantes do patrimônio do FUNDO na forma permitida no item 4.2.4.1 abaixo, nos
termos da legislação e regulamentação aplicáveis, entre o FUNDO e os Cotistas que detenham
participação correspondente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do patrimônio do FUNDO, nos termos
da regulamentação específica, e/ou entre o FUNDO e o representante de Cotistas, eleito nos termos do
item 15.6, abaixo; 


;ũͿ


constituir ônus reais sobre os imóveis eventualmente integrantes do patrimônio do FUNDO;

;ŬͿ

realizar operações com ativos financeiros ou modalidades operacionais não previstas na legislação, na
regulamentação aplicável e neste Regulamento;


;ůͿ

realizar operações com ações e outros valores mobiliários fora de mercados organizados autorizados
pela CVM, ressalvadas as hipóteses de distribuições públicas, de exercício de direito de preferência e de
conversão de debêntures em ações, de exercício de bônus de subscrição, nos casos em que a CVM
tenha concedido prévia e expressa autorização e nas hipóteses em que tais ações ou outros valores
mobiliários sejam adquiridos em virtude de excussão de garantias vinculadas aos Ativos (conforme
abaixo definido) de titularidade do FUNDO;


;ŵͿ

realizar operações com derivativos, exceto quando tais operações forem realizadas exclusivamente para
fins de proteção patrimonial e desde que a exposição seja sempre, no máximo, o valor do patrimônio
líquido do FUNDO; e


;ŶͿ


praticar qualquer ato de liberalidade.

ϭ͘Ϯ͘ϭ͘KďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐǀĞĚĂĕƁĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽŝƚĞŵϭ͘Ϯ͕ĂĐŝŵĂ͕Ž&hEKƉŽĚĞƌĄĞŵƉƌĞƐƚĂƌƐĞƵƐƚşƚƵůŽƐĞǀĂůŽƌĞƐ
ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ƚĂŝƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞ ĞŵƉƌĠƐƚŝŵŽ ƐĞũĂŵ ĐƵƌƐĂĚĂƐ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽ
autorizado pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”) ouƉĞůĂsDŽƵƵƐĄͲůŽƐƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂƌŐĂƌĂŶƚŝĂƐĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ƉƌſƉƌŝĂƐ͘

ϭ͘ϯ͘^h^d/dh/KKD/E/^dZKZ͘KD/E/^dZKZĚĞǀĞƌĄƐĞƌƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽŶĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐĚĞƌĞŶƷŶĐŝĂ͕
ĚĞƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ƉŽƌ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ ĚĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ĚĞƐĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ƉĞůĂ sD Ğ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ
ĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘
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ϭ͘ϯ͘ϭ͘EĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞƌĞŶƷŶĐŝĂĚŽD/E/^dZKZ͕ĞƐƚĞĨŝĐĂŽďƌŝŐĂĚŽĂĐŽŶǀŽĐĂƌŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
ŐĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ƉĂƌĂ ĞůĞŐĞƌ ƐĞƵ ƐƵďƐƚŝƚƵƚŽ ŽƵ ĚĞůŝďĞƌĂƌ Ă ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽ &hEK͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ Ă ƋƵĂů
ĚĞǀĞƌĄƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂƉĞůŽD/E/^dZKZ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞĂƉſƐƐƵĂƌĞŶƷŶĐŝĂ͘

ϭ͘ϯ͘ϭ͘ϭ͘EĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞƌĞŶƷŶĐŝĂ͕ĚĞĚĞƐĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚŽD/E/^dZKZƉĞůĂsD͕ŽƵĚĞĚĞƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽ
D/E/^dZKZ Ğŵ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ĞƐƚĞ ĨŝĐĂ ŽďƌŝŐĂĚŽ Ă ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĞ ƐƵĂƐ
ĨƵŶĕƁĞƐ ĂƚĠ ƋƵĞ ;ĂͿ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽƐ ƚŝǀŽƐ Ğ ƚŝǀŽƐ ĚĞ >ŝƋƵŝĚĞǌ ;ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂďĂŝǆŽ ĚĞĨŝŶŝĚŽͿ͕ Ž ŶŽǀŽ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĂƐƐƵŵĂ ƐƵĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ͕ Ğ ;ďͿ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ŶĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ĚĞ ƌĞŶƷŶĐŝĂ Ğ ĚĞ ĚĞƐƚŝƚƵŝĕĆŽ͕ ĐŽŵ
ƌĞůĂĕĆŽĂŽƐŝŵſǀĞŝƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEKŶĂĨŽƌŵĂƉĞƌŵŝƚŝĚĂŶŽ ŝƚĞŵϰ͘Ϯ͘ϰ͘ϭ
ĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ĂƚĠƋƵĞƐĞũĂĂǀĞƌďĂĚĂ͕ŶŽĐĂƌƚſƌŝŽĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞŝŵſǀĞŝƐ͕ŶĂƐŵĂƚƌşĐƵůĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂƚĂŝƐ
ďĞŶƐŝŵſǀĞŝƐĞĚŝƌĞŝƚŽƐƐŽďƌĞĞƐƐĞƐ͕ĂĂƚĂĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐƋƵĞĞůĞŐĞƌƐĞƵƐƵďƐƚŝƚƵƚŽĞƐƵĐĞƐƐŽƌ
ŶĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĨŝĚƵĐŝĄƌŝĂĚĞƐƐĞƐďĞŶƐĞĚŝƌĞŝƚŽƐ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĂƉƌŽǀĂĚĂƉĞůĂsDĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂĞŵĐĂƌƚſƌŝŽĚĞ
ƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞƚşƚƵůŽƐĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘

ϭ͘ϯ͘Ϯ͘ EĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ĚĞ Ž D/E/^dZKZ ƌĞŶƵŶĐŝĂƌ ăƐ ƐƵĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ ŽƵ ƐĞƌ ĚĞƐĐƌĞĚĞŶĐŝĂĚŽ ƉĞůĂ sD͕ Ğ Ă
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽŝŶciso “i” do ŝƚĞŵϭ͘ϯ͘ϭĂĐŝŵĂŽƵŽŝƚĞŵϭ͘ϯ͘ϯ͘ĂďĂŝǆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽ
ĐĂƐŽ͕ ;ĂͿ ŶĆŽ ŶŽŵĞĂƌ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ ŚĂďŝůŝƚĂĚĂ ƉĂƌĂ ƐƵďƐƚŝƚƵŝƌ Ž D/E/^dZKZ͕ ŽƵ ;ďͿ ŶĆŽ
ŽďƚŝǀĞƌ ƋƵſƌƵŵ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ Ž ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ ŝƚĞŵ ϭϱ ĚĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ ƉĂƌĂ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ Ă
ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĚŽ D/E/^dZKZ ŽƵ Ă ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽ &hEK͕ ;ŝͿ Ž D/E/^dZKZ ĚĞǀĞ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ ŶŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƐƵĂƐĨƵŶĕƁĞƐĂƚĠƐƵĂĞĨĞƚŝǀĂƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽ͕ƋƵĞĚĞǀĞŽĐŽƌƌĞƌŶŽƉƌĂǌŽŵĄǆŝŵŽĚĞϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐ͕
ƐŽď ƉĞŶĂ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽ &hEK ƉĞůŽ D/E/^dZKZ͕ ŶŽ ĐĂƐŽ ĚĞ ƌĞŶƷŶĐŝĂ͕ ŽƵ ;ŝŝͿ Ă sD ĚĞǀĞ ŶŽŵĞĂƌ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌƚĞŵƉŽƌĄƌŝŽĂƚĠĂĞůĞŝĕĆŽĚĞŶŽǀĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞĚĞƐĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͘

ϭ͘ϯ͘ϯ͘ĨĂĐƵůƚĂĚŽĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐƋƵĞĚĞƚĞŶŚĂŵ͕ĂŽŵĞŶŽƐ͕ϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚĂƐŽƚĂƐĞŵŝƚŝĚĂƐĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ
ĚĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ĐĂƐŽ Ž D/E/^dZKZ ŽƵ Ă sD͕ ŶŽ ĐĂƐŽ ĚĞ ĚĞƐĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ ŶĆŽ
ĐŽŶǀŽƋƵĞ Ă ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ĚĞ ƋƵĞ ƚƌĂƚĂ Ž ŝŶĐŝƐŽ “i” ĚŽ ŝƚĞŵ ϭ͘ϯ͘ϭ͕ ŶŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ϭϬ ;ĚĞǌͿ ĚŝĂƐ
ĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂƌĞŶƷŶĐŝĂŽƵĚŽĚĞƐĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚŽD/E/^dZKZƉĞůĂsD͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͘

ϭ͘ϯ͘ϰ͘ǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶŽĐĂƐŽĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂůĚŽD/E/^dZKZ͕ĐĂďĞƌĄĂŽůŝƋƵŝĚĂŶƚĞĚĞƐŝŐŶĂĚŽ
ƉĞůŽE͕ĐŽŶǀŽĐĂƌĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϱ;ĐŝŶĐŽͿŝĂƐjƚĞŝƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĚĂƚĂĚĞ
ƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ŶŽŝĄƌŝŽKĨŝĐŝĂůĚĂhŶŝĆŽ͕ĚŽĂƚŽƋƵĞĚĞĐƌĞƚĂƌƚĂůůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů͕ĂĨŝŵĚĞĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞ
ĂĞůĞŝĕĆŽĚĞŶŽǀŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽŽƵŶĆŽĚŽ&hEK͘

Ϯ͘WZ^dKZ^^Zs/K^

Ϯ͘ϭ͘ ůĠŵ ĚĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ă ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ &hEK͕ Ž D/E/^dZKZ ƐĞƌĄ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůĂ
ƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉĂƌĂŽ&hEK͗

Ϯ͘ϭ͘ϭ͘h^dK/Ed͘ĐƵƐƚſĚŝĂĚŽƐƚŝǀŽƐĞƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKƐĞƌĄĞǆĞƌĐŝĚĂ
ƉĞůŽ D/E/^dZKZ͕ ĐŽŵŽ ĐƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ ĚŽ &hEK ŽƵ ƋƵĞŵ ǀĞŶŚĂ Ă ƐƵďƐƚŝƚƵşͲůŽ͘ K D/E/^dZKZ
8
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ƉƌĞƐƚĂƌĄ ĂŝŶĚĂ ŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂ͕ ĐŽŶƚƌŽůĞ Ğ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ ƚşƚƵůŽƐ Ğ ǀĂůŽƌĞƐ
ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͘

Ϯ͘ϭ͘Ϯ͘^Z/dhZKKd^͘KD/E/^dZKZƉƌĞƐƚĂƌĄŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĞƐĐƌŝƚƵƌĂĕĆŽĚĞŽƚĂƐĚŽ&hEK͘

Ϯ͘ϭ͘ϯ͘'^dKZd/ZK&hEK͘ŐĞƐƚĆŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKƐĞƌĄĞǆĞƌĐŝĚĂƉĞůŽD/E/^dZKZ͕
ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ ƉĞůĂ sD Ă ĞǆĞƌĐĞƌ Ă ĂƚŝǀŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĚĞ ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚĞ ƚşƚƵůŽƐ Ğ ǀĂůŽƌĞƐ
ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƚŽĞĐůĂƌĂƚſƌŝŽŶǑϭϯ͘ϰϯϮ͕ĚĞϬϵĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϯŽƵƋƵĞŵǀĞŶŚĂĂƐƵďƐƚŝƚƵşͲůŽ͘

Ϯ͘Ϯ͘KD/E/^dZKZĐŽŶƚƌĂƚĂƌĄ͕ĞŵŶŽŵĞĚŽ&hEK͕ŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ͗

Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ h/dKZ͘ K D/E/^dZKZ ĚĞǀĞƌĄ ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ ƋƵĂůŝĨŝĐĂĚĂ ƉĂƌĂ ƉƌĞƐƚĂƌ ŽƐ
ƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚŽ&hEK(“AUDITOR”), observados os termos e condições estabelecidos
ŶŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞĨŽƌŵĂůŝǌĂŵĂƐƵĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͘

Ϯ͘ϯ͘ KZ/'O^ K D/E/^dZKZ EK yZ1/K  '^dK  Zd/Z K &hEK͘ ŽŶƐƚŝƚƵĞŵ
ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ Ğ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚŽ D/E/^dZKZ͕ ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĂ ŐĞƐƚĆŽ ĚĂ ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚŽ &hEK͕ ĂůĠŵ ĚĂƐ
ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƋƵĞůŚĞƐĆŽĐŽŶĨĞƌŝĚĂƐƉŽƌĨŽƌĕĂĚĞůĞŝ͕ĚĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌĞĚĂƐĚĞŵĂŝƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚĞƐƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͗

;ĂͿ

ŵŽŶŝƚŽƌĂƌ Ž ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ĚŽ &hEK͕ Ă ĨŽƌŵĂ ĚĞ ǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ ŽƚĂƐ Ğ Ă ĞǀŽůƵĕĆŽ ĚŽ ǀĂůŽƌ ĚŽ
ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚŽ&hEK͖


;ďͿ

ƐƵŐĞƌŝƌ ĂŽ D/E/^dZKZ ŵŽĚŝĨŝĐĂĕƁĞƐ ŶĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ŶŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨĞƌĞ ăƐ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ ĚĞ
ŐĞƐƚĆŽĚŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĚŽ&hEK͖


;ĐͿ

ŵŽŶŝƚŽƌĂƌŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽ&hEK͖


;ĚͿ

ĐŽŶĚƵǌŝƌĞĞǆĞĐƵƚĂƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚĞĚĞƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵƚŝǀŽƐĞƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌĚŽ&hEK͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽ
ŽƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽŝƚĞŵϮ͘ϯ͘ϭ͕͘ĂďĂŝǆŽ͖


;ĞͿ

ĞůĂďŽƌĂƌƌĞůĂƚſƌŝŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽ&hEK͖Ğ


;ĨͿ

ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽͲƐĞĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽ&hEK͕ďĞŶĨĞŝƚŽƌŝĂƐǀŝƐĂŶĚŽăŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽĞ
ƌĞƉĂƌŽƐĚŽƐŝŵſǀĞŝƐƋƵĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞǀĞŶŚĂŵĂŝŶƚĞŐƌĂƌŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEKŶĂĨŽƌŵĂƉĞƌŵŝƚŝĚĂ
ŶŽŝƚĞŵϰ͘Ϯ͘ϰ͘ϭĂďĂŝǆŽ͘


Ϯ͘ϯ͘ϭ͘ ^Ğŵ ƉƌĞũƵşǌŽ ĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ ŝƚĞŵ Ϯ͘ϯ͕͘ ĂĐŝŵĂ͕ Ă ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ƉĞůĂ ŐĞƐƚĆŽ ĚŽƐ ĂƚŝǀŽƐ
ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĚĞƚŝĚŽƐƉĞůŽ&hEK͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽŝƚĞŵϰ͘Ϯ͘ϰ͘ϭĂďĂŝǆŽ͕ĐŽŵƉĞƚĞ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂŽ D/E/^dZKZ͕ ƋƵĞ ĚĞƚĞƌĄ Ă ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ ĨŝĚƵĐŝĄƌŝĂ ĚĞ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ďĞŶƐ ŝŵſǀĞŝƐ ĚŽ
&hEK͘
9
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Ϯ͘ϯ͘Ϯ͘KD/E/^dZKZƉŽƐƐƵŝĂŵƉůŽƐĞŝƌƌĞƐƚƌŝƚŽƐƉŽĚĞƌĞƐƉĂƌĂĂĚƋƵŝƌŝƌŽƐƚŝǀŽƐůŝƐƚĂĚŽƐŶŽŝƚĞŵϰ͘ϮĞƐĞƵƐ
ŝƚĞŶƐ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă WŽůşƚŝĐĂ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĚŽ &hEK Ğ ŽďƐĞƌǀĂĚĂ Ă ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ƌĞĨĞƌŝĚĂ ŶŽƐ
ŝƚĞŶƐ ϰ͘ϭϬ Ğ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĂďĂŝǆŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ƚŝǀŽƐ ĚĞ >ŝƋƵŝĚĞǌ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶĞƐƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘

Ϯ͘ϯ͘ϯ͘/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͕ŽD/E/^dZKZ͕ĞŵŶŽŵĞĚŽ&hEK͕ƐĞĨŽƌŽ
ĐĂƐŽ͕ ƉŽĚĞƌĄ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĂĚŽ Ž ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ͕ ĚĞƐƚŝƚƵŝƌ Ğ ƐƵďƐƚŝƚƵŝƌ ŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ
ƐĞƌǀŝĕŽƐĚŽ&hEK͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽŝƚĞŵϮ͘ϯ͘ϰĂďĂŝǆŽ͘

Ϯ͘ϯ͘ϰ͘ EĂƐ ŚŝƉſƚĞƐĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶŽ ŝƚĞŵ Ϯ͘ϯ͘ϯ ĂĐŝŵĂ Ğŵ ƋƵĞ ŽĐŽƌƌĂ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĂ ƐŽŵĂƚſƌŝĂ ĚĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ Ğ
ĞŶĐĂƌŐŽƐ ĚĞ ƋƵĞ ƚƌĂƚĂ Ž ĂƌƚŝŐŽ ϰϳ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϰϳϮ͕ Ă ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ŽƵ ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĚĞ ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ
ƐĞƌǀŝĕŽƐĚŽ&hEKĞƐƚĂƌĄƐƵũĞŝƚĂăƉƌĠǀŝĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͘

Ϯ͘ϰ͘ /^dZ/h/KZ^͘ Ɛ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ĚĞ ŽƚĂƐ ĚŽ &hEK ƐĞƌĆŽ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉŽƌ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚŽ
ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ Ž ƉƌſƉƌŝŽ D/E/^dZKZ͕ ƐĞŶĚŽ ĂĚŵŝƚŝĚŽ Ă ĞƐƚĞƐ
ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂƌƚĞƌĐĞŝƌŽƐŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂƌƚĂŝƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞŽƚĂƐ͘

ϯ͘Wj>/K>sK͘K&hEKƌĞĐĞďĞƌĄƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐĞŵŐĞƌĂůƋƵĞďƵƐƋƵĞŵƌĞƚŽƌŶŽĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͕
ĐŽŵƉĂƚşǀĞůĐŽŵĂWŽůşƚŝĐĂĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŽ&hEK͕ƋƵĞĂĐĞŝƚĞŵŽƐƌŝƐĐŽƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐĂƚĂůŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞĐƵũŽ
ƉĞƌĨŝů ĚŽ ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌ ĞͬŽƵ ƐƵĂ ƉŽůşƚŝĐĂ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĞ Ž ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ Ğŵ ĨƵŶĚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͘

ϰ͘WK>1d//Es^d/DEdK͘K&hEK͕ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƐŽďĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽŶĚŽŵşŶŝŽĨĞĐŚĂĚŽ͕ĞŵƋƵĞŽƌĞƐŐĂƚĞ
ĚĞŽƚĂƐŶĆŽĠƉĞƌŵŝƚŝĚŽ͕ĐŽŵƉƌĂǌŽĚĞĚƵƌĂĕĆŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕ĠƵŵĂĐŽŵƵŶŚĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĐĂƉƚĂĚŽƐƉŽƌ
ŵĞŝŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ƚĞŶĚŽƉŽƌŽďũĞƚŽŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ
ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐŶĂĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮ͕ƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞŵĞŶƚĞ–ĂƐƐŝŵĞŶƚĞŶĚŝĚŽĐŽŵŽĂƚĠϭϬϬй
;ĐĞŵƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚŽ&hEK–ĂƚƌĂǀĠƐĚĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĐŽƚĂƐĚĞĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
imobiliário (“FII”),ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŝƚĞŵϰ͘ϮĂďĂŝǆŽĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĞŵĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞ
Cotistas (“Política de Investimento”).

4.1. A participação do FUNDO em empreendimentos imobiliários na forma prevista na Instrução CVM 472 será
realizada mediante aquisição, pelo ADMINISTRADOR, de cotas de FII (“Ativos”) pertencentes à carteira teórica
do índice de referência IFIͲE (conforme abaixo definido), não havendo, portanto, discricionariedade na seleção
de tais Ativos pelo ADMINISTRADOR.

ϰ͘ϭ͘ϭ͘ K /&/Ͳ Ġ Ƶŵ şŶĚŝĐĞ ƋƵĞ ŵĞĚĞ Ž ƌĞƚŽƌŶŽ ƚŽƚĂů ĚĞ ƵŵĂ ĐĂƌƚĞŝƌĂ ƚĞſƌŝĐĂ ĨŽƌŵĂĚĂ ƉŽƌ &// ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐ ŶĂ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂE/D“FII de Renda”͕ƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶŽ“Índice de Fundos de Investimento Imobiliário (/&/y)”͕ĂƉƵƌĂĚŽ
ĞĚŝǀƵůŐĂĚŽƉĞůĂϯ^͘͘–ƌĂƐŝů͕ŽůƐĂ͕ĂůĐĆŽ;“IFIX”e “B3”, respectivamenteͿ͕ĞĐŽŵƉŽƐƚŽƉĞůŽƐϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿ
ŵĂŝŽƌĞƐ&//ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽǀĂůŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚĂƐĐŽƚĂƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐăŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ(“IFIͲŽƵ1ŶĚŝĐĞ”)͘
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ϰ͘ϭ͘Ϯ͘^ĆŽŝŶĐůƵşĚŽƐŶĂĐĂƌƚĞŝƌĂƚĞſƌŝĐĂĚŽ/&/ͲŽƐ&//ƋƵĞĂƚĞŶĚĞƌĞŵĐƵŵƵůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐ͗

;ĂͿ

ƐƚĂƌƉƌĞƐĞŶƚĞŶĂĐĂƌƚĞŝƌĂƚĞſƌŝĐĂĚŽ/&/yŶĂƐĚĂƚĂƐĚĞƌĞďĂůĂŶĐĞĂŵĞŶƚŽ;ƋƵĂĚƌŝŵĞƐƚƌĂůŶŽƐŵĞƐĞƐĚĞ
ũĂŶĞŝƌŽ͕ŵĂŝŽĞƐĞƚĞŵďƌŽͿ͖


;ďͿ

ƚƵĂƌŶĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂE/D“FII de Renda”͖Ğ


;ĐͿ

ƐƚĂƌ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ϯϬ ;ƚƌŝŶƚĂͿ ŵĂŝŽƌĞƐ &// ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž ǀĂůŽƌ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĂƐ ĐŽƚĂƐ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ ă
ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽŶĂƐĚĂƚĂƐĚĞƌĞďĂůĂŶĐĞĂŵĞŶƚŽ͘


ϰ͘ϭ͘ϯ͘KƐ&//ƉŽĚĞŵƐĞƌĞǆĐůƵşĚŽƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂƚĞſƌŝĐĂĚŽ/&/ͲĐĂƐŽ͗

;ĂͿ

&ŽƌĞŵĞǆĐůƵşĚŽƐĚŽ/&/yĞŵĂůŐƵŵĂĚĂƚĂĚĞƌĞďĂůĂŶĐĞĂŵĞŶƚŽ͖


;ďͿ

EĆŽ ĞƐƚĂƌ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ϯϬ ;ƚƌŝŶƚĂͿ ŵĂŝŽƌĞƐ &// ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž ǀĂůŽƌ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĂƐ ĐŽƚĂƐ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ ă
ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽŶĂƐĚĂƚĂƐĚĞƌĞďĂůĂŶĐĞĂŵĞŶƚŽ͖


;ĐͿ

^ŽĨƌĞƌĞŵĂůƚĞƌĂĕƁĞƐŶĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂE/DĞĂŶŽǀĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐĞƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ“FII de Renda”͖


;ĚͿ

&ŽƌĞŵĞǆĐůƵşĚŽƐĚŽ/&/yĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝŐġŶĐŝĂĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂƚĞſƌŝĐĂĂƚƵĂůĚŽ/&/y͖ŽƵ


;ĞͿ

ŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽ&//ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽĞŵƌĞƚŝƌĂĚĂƚŽƚĂůĚĂƐĐŽƚĂƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐăŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͘


ϰ͘ϭ͘ϰ͘  ĐĂƌƚĞŝƌĂ ƚĞſƌŝĐĂ ĚŽ /&/Ͳ ƚĞŵ ǀŝŐġŶĐŝĂ ĚĞ ƋƵĂƚƌŽ ŵĞƐĞƐ͕ ƐĞŶĚŽ ŽƐ ƉĞƌşŽĚŽƐ ĚĞ ũĂŶĞŝƌŽ Ă Ăďƌŝů͕ ŵĂŝŽ Ă
ĂŐŽƐƚŽ Ğ ƐĞƚĞŵďƌŽ Ă ĚĞǌĞŵďƌŽ͘  ĐĂƌƚĞŝƌĂ ƚĞſƌŝĐĂ Ġ ƌĞĂǀĂůŝĂĚĂ ŶŽ ĨŝŶĂů ĚĞ ĐĂĚĂ ƋƵĂĚƌŝŵĞƐƚƌĞ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐĂĐŝŵĂ͘

ϰ͘ϭ͘ϱ͘ K /&/Ͳ ŵĞĚĞ Ž ƌĞƚŽƌŶŽ ƚŽƚĂů ĚĂ ĐĂƌƚĞŝƌĂ ƚĞſƌŝĐĂ ĐŽŵƉŽƐƚĂ ƉĞůŽƐ &// ƋƵĞ ĂƚĞŶĚĞŵ Ă ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ
ĚĞƐĐƌŝƚŽƐĂĐŝŵĂ͕ƉŽŶĚĞƌĂĚŽƐƉĞůŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽǀĂůŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐƵĂƐĐŽƚĂƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐăŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ŽƵƐĞũĂ͕
ƐĆŽĞǆĐůƵşĚĂƐĂƐŶŽǀĂƐĐŽƚĂƐƋƵĞĞƐƚĞũĂŵƐƵũĞŝƚĂƐăĨŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŽĨĞƌƚĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͘

ϰ͘ϭ͘ϲ͘KĂŶĐŽ/ŶƚĞƌ^͘͘(“Banco Inter”) ĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽ͕ĐĄůĐƵůŽ͕ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚŽ1ŶĚŝĐĞ͘
EĞŶŚƵŵĂ ŽďƌŝŐĂĕĆŽ ŽƵ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ƉŽƌ ƚĂŝƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ĂƚƌŝďƵşĚĂ ĂŽ &hEK ĞͬŽƵ ĂŽ
D/E/^dZKZ͘

ϰ͘ϭ͘ϳ͘ ĂƐŽ Ž ĂŶĐŽ /ŶƚĞƌ ĚĞŝǆĞ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ă ŐĞƐƚĆŽ͕ ĐĄůĐƵůŽ͕ ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ ŽƵ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĚŽ 1ŶĚŝĐĞ͕ Ž
D/E/^dZKZĚĞǀĞƌĄŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĚŝǀƵůŐĂƌƚĂůĨĂƚŽĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕Ğ
ĐŽŶǀŽĐĂƌƵŵĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐŶĂƋƵĂůŽƐŽƚŝƐƚĂƐĚĞǀĞƌĆŽĚĞůŝďĞƌĂƌĂĐĞƌĐĂĚĞĞǀĞŶƚƵĂůŵƵĚĂŶĕĂ
ŶĂWŽůşƚŝĐĂĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŽ&hEKŽƵƉĞůĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ&hEK͘
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ϰ͘ϭ͘ϴ͘ dŽĚĂƐ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƐŽďƌĞ Ž 1ŶĚŝĐĞ ĚŝƐƉŽƐƚĂƐ ŶĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ ŶĂ ƉĄŐŝŶĂ ĚŽ &hEK
;ǁǁǁ͘ďĂŶĐŽŝŶƚĞƌ͘ĐŽŵ͘ďƌͬŝŶƚĞƌͲĚƚǀŵͿ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ŶŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ĚĞ ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ͕ ĨŽƌĂŵ ŽďƚŝĚĂƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ
ĂŶĐŽ /ŶƚĞƌ Ğ ĚĂ ƉĄŐŝŶĂ ĚŽ 1ŶĚŝĐĞ͕ ŵĂŶƚŝĚĂ ƉĞůŽ ĂŶĐŽ /ŶƚĞƌ͕ ŶĆŽ ƐĞŶĚŽ Ž &hEK ĞͬŽƵ Ž D/E/^dZKZ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŝŶĐŽƌƌĞĕĆŽĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚŽ1ŶĚŝĐĞ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂƐŝŶĐŽƌƌĞĕƁĞƐŶŽĐĄůĐƵůŽĚŽ1ŶĚŝĐĞ͘

ϰ͘ϭ͘ϵ͘  ĚĞƐĐƌŝĕĆŽ ĚĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚŽ 1ŶĚŝĐĞ ĂĐŝŵĂ ƌĞĨůĞƚĞ Ă ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ Ğŵ ǀŝŐŽƌ ĚŽ /&/Ͳ ŶĂ ĚĂƚĂ ĚĞ
ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽ&hEK͘ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŽ1ŶĚŝĐĞƉŽĚĞƐĞƌĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂŶĂƉĄŐŝŶĂĚŽ1ŶĚŝĐĞĂƚƌĂǀĠƐĚŽĞŶĚĞƌĞĕŽ
;ǁǁǁ͘ďĂŶĐŽŝŶƚĞƌ͘ĐŽŵ͘ďƌͬŝŶƚĞƌͲƌĞƐĞĂƌĐŚͿ͘ ǀĞŶƚƵĂŝƐ ŵƵĚĂŶĕĂƐ ŶĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ĚŽ 1ŶĚŝĐĞ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚŽ ĂŶĐŽ
/ŶƚĞƌƐĞƌĆŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽŶĂƉĄŐŝŶĂĚŽ&hEK͕ŶĆŽƐĞŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘

ϰ͘Ϯ͘K&hEKƉŽĚĞƌĄĂĚƋƵŝƌŝƌƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌƋƵĞƚĞŶŚĂŵƐŝĚŽĞŵŝƚŝĚŽƐŶĂĨŽƌŵĂĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽĚŽDEŶǑ
2.921, de 17 de janeiro de 2002 (“Resolução 2.921”).

ϰ͘Ϯ͘ϭ͘K&hEK͕ƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĞĚŽƐĞŶĐĂƌŐŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽŝƚĞŵϭϬĚĞƐƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽŽƵĞŶƋƵĂŶƚŽŶĆŽĂƉůŝĐĂƌĞŵƚŝǀŽƐ͕ƉŽĚĞƌĄŵĂŶƚĞƌƉĂƌĐĞůĂĚŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĂƉůŝĐĂĚĂ Ğŵ ĐŽƚĂƐ ĚĞ ĨƵŶĚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ (“Fundos Investidos”) ŽƵ ƚşƚƵůŽƐ ĚĞ ƌĞŶĚĂ ĨŝǆĂ͕ ƉƷďůŝĐŽƐ ŽƵ
ƉƌŝǀĂĚŽƐ͕ ƉĂƌĂ ĂƚĞŶĚĞƌ ƐƵĂƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĞǌ ;ƐĞŶĚŽ ƚĂŝƐ ĂƚŝǀŽƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ ĂĐŝŵĂ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ Ğŵ
conjunto como “Ativos de Liquidez”). 

ϰ͘Ϯ͘Ϯ͘ KƐ ĂƚŽƐ ƋƵĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞŵ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ĚĞ ĐŽŶĨůŝƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ ĞŶƚƌĞ Ž &hEK Ğ Ž D/E/^dZKZ
ĚĞƉĞŶĚĞŵĚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽƉƌĠǀŝĂ͕ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĞŝŶĨŽƌŵĂĚĂĞŵĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽ
ϯϰĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮ͘

ϰ͘Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘EĆŽŽďƐƚĂŶƚĞŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽŝƚĞŵϰ͘Ϯ͘ϯĂĐŝŵĂ͕ƋƵĂŶĚŽĚĂĨŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƐƵĂĂĚĞƐĆŽĂŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕
ŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂŵ ƐƵĂ ĐŝġŶĐŝĂ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ;ĂͿŐĞƐƚĆŽ ĚŽ &hEK͖ Ğ
;ďͿĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞŽƚĂƐĚŽ&hEK͕ƉĞůŽD/E/^dZKZ͘

ϰ͘Ϯ͘ϯ͘EŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞŐĞƐƚĆŽĚŽ&hEK͕ŽD/E/^dZKZƚĞƌĄĚŝƐĐƌŝĐŝŽŶĂƌŝĞĚĂĚĞŶĂƐĞůĞĕĆŽĞ
ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽƐ ƚŝǀŽƐ ĚĞ >ŝƋƵŝĚĞǌ ĚĂ ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚŽ &hEK͕ ĚĞǀĞŶĚŽ͕ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽƐ ƚŝǀŽƐ ĚĂ ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚŽ
&ƵŶĚŽ͕ŽďƐĞƌǀĂƌĂWŽůşƚŝĐĂĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂĚŽƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐůŝŵŝƚĞƐƋƵĞǀĞŶŚĂŵĂƐĞƌ
ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐƉŽƌĐŽŶƚĂĚĂ ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚŽ&hEKĞŵǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽŝƚĞŵϰ͘ϵĂďĂŝǆŽ͘

ϰ͘Ϯ͘ϰ͘^ĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂWŽůşƚŝĐĂĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŽ&hEKƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽŝƚĞŵϰĂĐŝŵĂ͕ ĞŵĐĂƌĄƚĞƌĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂů͕
ƉŽĚĞƌĆŽ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉŽƌ Ă ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĚŽ &hEK ŝŵſǀĞŝƐ͕ ŐƌĂǀĂĚŽƐ ĐŽŵ ƀŶƵƐ ƌĞĂŝƐ ŽƵ
ŶĆŽ͕ Ğ ĚŝƌĞŝƚŽƐ ƌĞĂŝƐ Ğŵ ŐĞƌĂů ƐŽďƌĞ ŝŵſǀĞŝƐ ;Ğŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ůŽĐĂůŝĚĂĚĞ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽ ƚĞƌƌŝƚſƌŝŽ ŶĂĐŝŽŶĂůͿ͕
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ ƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐ ĚĞ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐ ĞͬŽƵ Ğŵ ŽƵƚƌŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ ƚşƚƵůŽƐ Ğ ǀĂůŽƌĞƐ
ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐƋƵĞŶĆŽŽƐƚŝǀŽƐĞͬŽƵƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌ͕ŶĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐĚĞ͗;ĂͿĞǆĞĐƵĕĆŽŽƵĞǆĐƵƐƐĆŽĚĞŐĂƌĂŶƚŝĂƐ
ƌĞůĂƚŝǀĂƐ ĂŽƐ ƚŝǀŽƐ ĚĞ ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞ ĚŽ &hEK ĞͬŽƵ ;ďͿ ƌĞŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ ĚĞ ĚşǀŝĚĂƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚŽƐ ƚŝǀŽƐ ĚĞ
ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽ&hEK͕ƐĞŶĚŽĐĞƌƚŽƋƵĞŽ&hEKŶĆŽƌĞĂůŝǌĂƌĄŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞŵŝŵſǀĞŝƐĚĞĨŽƌŵĂĚŝƌĞƚĂ͘
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ϰ͘Ϯ͘ϰ͘ϭ͘ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽŝƚĞŵϰ͘Ϯ͘ϰĂĐŝŵĂ͕ĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKƉŽĚĞƌĄ͕ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ƚĞƌďĞŶƐ
ŝŵſǀĞŝƐ Ğŵ ƐƵĂ ĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ͕ ŽƐ ƋƵĂŝƐ͕ ƉŽƌ ƐƵĂ ǀĞǌ͕ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ĂǀĂůŝĂĚŽƐ ƉŽƌ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŶŽƉƌĂǌŽĞǆŝŐŝĚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘KůĂƵĚŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƐŝŵſǀĞŝƐƐĞƌĄ
ƉƌĞƉĂƌĂĚŽ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž ŶĞǆŽ ϭϮ ă /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϰϳϮ Ğ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ ĂŶƚĞƐ ĚŽ
ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů͘

ϰ͘Ϯ͘ϰ͘Ϯ͘  ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ĚĞ ĐŽďƌĂŶĕĂ ĚŽƐ ƚŝǀŽƐ Ğ ĚŽƐ ƚŝǀŽƐ ĚĞ >ŝƋƵŝĚĞǌ ƋƵĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĞƐƚŝǀĞƌĞŵ
ŝŶĂĚŝŵƉůĞŶƚĞƐƐĞƌĄĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƉĞůŽD/E/^dZKZ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĞŵ
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ă ĂĚŽĕĆŽ ĚŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ ĂŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ƚŝǀŽƐ ŽƵ
ƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂŶĂƚƵƌĞǌĂĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞĐĂĚĂƵŵĚŽƐƚŝǀŽƐĞĚŽƐƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌĚĞ
ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽ&hEK͘

ϰ͘ϯ͘KƐĂůĚŽĚĞĐĂŝǆĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞŶŽ&hEKƋƵĞŶĆŽĨŽƌĐŽŵƉƵůƐŽƌŝĂŵĞŶƚĞĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐƐĞƌĄĂƉůŝĐĂĚŽ
Ğŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ Ƶŵ ĚŽƐ ƚŝǀŽƐ ĚĞ >ŝƋƵŝĚĞǌ͕ Ă ĐƌŝƚĠƌŝŽ ĚŽ D/E/^dZKZ͕ ĂƚĠ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ĞŶĐŽŶƚƌĞ ƚŝǀŽƐ ƋƵĞ
ĂƚĞŶĚĂŵăWŽůşƚŝĐĂĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘

ϰ͘ϯ͘ϭ͘ĂƐŽŽD/E/^dZKZŶĆŽĞŶĐŽŶƚƌĞƚŝǀŽƐƉĂƌĂŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƉĞůŽ&hEK͕ĂƐĞƵĐƌŝƚĠƌŝŽ͕ŽƐĂůĚŽĚĞ
ĐĂŝǆĂ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽ ĂŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ Ă ƚşƚƵůŽ ĚĞ ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ;ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĂĚŝĐŝŽŶĂů ĚĞ
ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐͿĞͬŽƵĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂů͘

ϰ͘ϰ͘K&hEKƚĞƌĄŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϭϴϬ;ĐĞŶƚŽĞŽŝƚĞŶƚĂͿĚŝĂƐĂƉſƐĂĚĂƚĂĚĞĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂĚĂŽĨĞƌƚĂĚĞ
ŽƚĂƐĚŽ&hEKƉĂƌĂĞŶƋƵĂĚƌĂƌĂƐƵĂĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂWŽůşƚŝĐĂĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂŶĞƐƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘

ϰ͘ϰ͘ϭ͘ĂƐŽŽ&hEKŶĆŽĞŶƋƵĂĚƌĞĂƐƵĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂWŽůşƚŝĐĂĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞŶƚƌŽĚŽƉƌĂǌŽ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽĂĐŝŵĂ͕ŽD/E/^dZKZĐŽŶǀŽĐĂƌĄĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞ͕ĐĂƐŽĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
ŶĆŽ ƐĞũĂ ŝŶƐƚĂůĂĚĂ͕ ŽƵ ƵŵĂ ǀĞǌ ŝŶƐƚĂůĂĚĂ͕ ŶĆŽ ƐĞ ĐŚĞŐƵĞ Ă ƵŵĂ ĐŽŶĐůƵƐĆŽ Ă ƌĞƐƉĞŝƚŽ ĚĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ Ă ƐĞƌĞŵ
ƚŽŵĂĚĂƐƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂ͕ŽD/E/^dZKZĚĞǀĞƌĄ͕ĂƐĞƵĞǆĐůƵƐŝǀŽĐƌŝƚĠƌŝŽ͕ƌĞĂůŝǌĂƌĂ
ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ŶĂĨŽƌŵĂĚŽŝƚĞŵϰ͘ϯ͘ϭĂĐŝŵĂŽƵĂŝŶĚĂ͕ĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂĚŽ&hEK͕ŶĂĨŽƌŵĂ
ĚŽŝƚĞŵϭϲ͘ϭĂďĂŝǆŽ͘

ϰ͘ϱ͘KŽďũĞƚŽĚŽ&hEKĞƐƵĂWŽůşƚŝĐĂĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŶĆŽƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĂůƚĞƌĂĚŽƐƐĞŵƉƌĠǀŝĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂ
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͕ƚŽŵĂĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƋƵſƌƵŵĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽŶŽŝƚĞŵϭϱ͘ϯĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘

ϰ͘ϲ͘K&hEKƉŽĚĞƌĄ ƌĞĂůŝǌĂƌŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞĚĂǇ ƚƌĂĚĞ͕ĂƐƐŝŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĂƋƵĞůĂƐŝŶŝĐŝĂĚĂƐĞĞŶĐĞƌƌĂĚĂƐŶŽ
ŵĞƐŵŽĚŝĂ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞŽ&hEKƉŽƐƐƵŝƌĞƐƚŽƋƵĞŽƵƉŽƐŝĕĆŽĂŶƚĞƌŝŽƌĚŽŵĞƐŵŽƚŝǀŽĞͬŽƵƚŝǀŽ
ĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌ͘

ϰ͘ϳ͘ĂďĞƌĄĂŽD/E/^dZKZƉƌĂƚŝĐĂƌƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐƋƵĞĞŶƚĞŶĚĞƌŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐĂŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂWŽůşƚŝĐĂ
ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂ ŶĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ Ğ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘
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ϰ͘ϳ͘ϭ͘ KƐ ƚŝǀŽƐ ĞͬŽƵ ƚŝǀŽƐ ĚĞ >ŝƋƵŝĚĞǌ ĚĞ ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞ ĚŽ &hEK ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ͕ ĐƵƐƚŽĚŝĂĚŽƐ ŽƵ
ŵĂŶƚŝĚŽƐ Ğŵ ĐŽŶƚĂ ĚĞ ĚĞƉſƐŝƚŽ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ Ğŵ ŶŽŵĞ ĚŽ &hEK͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ž ĐĂƐŽ͕ Ğŵ ĐŽŶƚĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ
ĂďĞƌƚĂƐŶŽ^ŝƐƚĞŵĂƐƉĞĐŝĂůĚĞ>ŝƋƵŝĚĂĕĆŽĞƵƐƚſĚŝĂ–^>/͕ŶŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽ
ƉĞůĂ ϯ ŽƵ Ğŵ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ ŽƵ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐ ă ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚĞƐƐĞ ƐĞƌǀŝĕŽ ƉĞůŽ E ŽƵ ƉĞůĂ sD͕
ĞǆĐĞƚƵĂŶĚŽͲƐĞĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĚŽ&hEKĞŵĐŽƚĂƐĚŽƐ&ƵŶĚŽƐ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƐ͘

ϰ͘ϴ͘KƐƚŝǀŽƐĞŽƐƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌƐĞƌĆŽƉƌĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂƌĞŐŝƐƚƌŽĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ĚĞ ƚşƚƵůŽƐ Ğ ǀĂůŽƌĞƐ ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ ŶĂ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ Ğŵ ǀŝŐŽƌ ;ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ Ž ĐƌŝƚĠƌŝŽ ĚĞ
ŵĂƌĐĂĕĆŽ Ă ŵĞƌĐĂĚŽͿ Ğ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž ŵĂŶƵĂů ĚĞ ƉƌĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĂĚŽƚĂĚŽ ƉĞůŽ D/E/^dZKZ͕ ĞŶƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĐƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞĞĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌŝĂĚŽ&hEK͕ĚŝƐƉŽŶşǀĞůƉĂƌĂĐŽŶƐƵůƚĂĞŵƐƵĂƉĄŐŝŶĂĚĂ
ƌĞĚĞŵƵŶĚŝĂůĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͕ŽƵƉĞůĂŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽƋƵĞǀĞŶŚĂĂƐƵďƐƚŝƚƵŝƌŽD/E/^dZKZŶĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚŽƐ
ƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌŝĂƉĂƌĂŽ&hEK͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽŝƚĞŵϰ͘ϴ͘ϭĂďĂŝǆŽ͘

ϰ͘ϴ͘ϭ͘ƉƌĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƐƚŝǀŽƐĞĚŽƐƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌƐĞƌĄĨĞŝƚĂƉĞůŽǀĂůŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶŽŵĂŶƵĂů
ĚĞƉƌĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽD/E/^dZKZ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽĐƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞĚŽ&hEK͘

ϰ͘ϵ͘ ĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ ŽƐ ůŝŵŝƚĞƐ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ƉŽƌ ĞŵŝƐƐŽƌ Ğ ƉŽƌ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂƚŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶĂƐƌĞŐƌĂƐŐĞƌĂŝƐƐŽďƌĞĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ĂƉůŝĐĂŶĚŽͲƐĞĂƐƌĞŐƌĂƐĚĞĚĞƐĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĞ
reenquadramento lá estabelecidas (“Critérios de Concentração”), observadas adicionalmente as disposições
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐŶŽƐƐƵďŝƚĞŶƐĂďĂŝǆŽ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐĚĞŵĂŝƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƐƌĞŐƌĂƐŐĞƌĂŝƐƐŽďƌĞ
ĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘

ϰ͘ϵ͘ϭ͘EŽĐĂƐŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞŵĐŽƚĂƐĚĞ&//͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƐƌĞŐƌĂƐŐĞƌĂŝƐƐŽďƌĞĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕Ž
&hEK ƉŽĚĞƌĄ ĂƉůŝĐĂƌ ĂƚĠ ϭϬй ;ĚĞǌ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĚŽ ƐĞƵ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ůşƋƵŝĚŽ ƉŽƌ ĞŵŝƐƐŽƌ͕ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŶĚŽͲƐĞ
ĐŽŵŽĞŵŝƐƐŽƌŽ&//ĞŵƋƵĞƐƚĆŽ͕ŶĆŽƐĞĂƉůŝĐĂŶĚŽŶĞƐƚĂŚŝƉſƚĞƐĞŽƐůŝŵŝƚĞƐĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽƉŽƌŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞ
ĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƐĞǆƚŽĚŽĂƌƚŝŐŽϰϱĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮ͘

ϰ͘ϵ͘Ϯ͘ŵĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂƐƌĞŐƌĂƐŐĞƌĂŝƐƐŽďƌĞĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕Ž&hEKŶĆŽƉŽĚĞƌĄĚĞƚĞƌ
ŵĂŝƐ ĚĞ ϮϬй ;ǀŝŶƚĞ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĚĞ ƐĞƵ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ůşƋƵŝĚŽ Ğŵ ƚşƚƵůŽƐ ŽƵ ǀĂůŽƌĞƐ ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ ĚĞ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ
ĞŵƉƌĞƐĂƐůŝŐĂĚĂƐĂŽD/E/^dZKZ͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂƐĚĞŵĂŝƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐĞĚĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽĞŵ
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ƋƵĂŶĚŽ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶĨůŝƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͘

ϰ͘ϵ͘ϯ͘ŵĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂƐƌĞŐƌĂƐŐĞƌĂŝƐƐŽďƌĞĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕Ž&hEK ƉŽĚĞƌĄŝŶǀĞƐƚŝƌ
ĂƚĠ ϭϬϬй ;ĐĞŵ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĚŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ƐĞƵƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂŵ ƐĞƌ ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƐ Ğŵ ĐŽƚĂƐ ĚĞ &ƵŶĚŽƐ
/ŶǀĞƐƚŝĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐƉĞůŽD/E/^dZKZŽƵĞŵƉƌĞƐĂĂĞůĞůŝŐĂĚĂŶĂĨŽƌŵĂƉĞƌŵŝƚŝĚĂŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ ƋƵĞ͕ ĐĂƐŽ ĞƐƚĞũĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĚĂ ƵŵĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶĨůŝƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ͕ ƚĂů ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞƉĞŶĚĞƌĄĚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽƉƌĠǀŝĂ͕ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĞŝŶĨŽƌŵĂĚĂĞŵĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽ
ϯϰĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮ͘
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ϰ͘ϭϬ͘ĐĂƌƚĞŝƌĂĚĞƚŝǀŽƐĚŽ&hEKĚĞǀĞƌĄƐĞƌĐŽŵƉŽƐƚĂĞƐƚƌŝƚĂŵĞŶƚĞƉŽƌĐŽƚĂƐĚĞ&//ƋƵĞĞƐƚĞũĂŵƉƌĞƐĞŶƚĞƐ
ŶĂĐĂƌƚĞŝƌĂƚĞſƌŝĐĂǀŝŐĞŶƚĞĚŽ/&/ͲĞƉŽƌƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌ͘

ϰ͘ϭϬ͘ϭ͘K&hEKŝŶǀĞƐƚŝƌĄŶŽŵşŶŝŵŽϵϬй;ŶŽǀĞŶƚĂƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚĞƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĞŵĐŽƚĂƐĚĞ&//ƋƵĞĐŽŵƉƁĞ
Ă ĐĂƌƚĞŝƌĂ ƚĞſƌŝĐĂ ĚŽ /&/Ͳ͕ Ğŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƉƌŽƉŽƌĕĆŽ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ Ă ƌĞĨůĞƚŝƌ Ă ǀĂƌŝĂĕĆŽ Ğ ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽ 1ŶĚŝĐĞ͕
ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐůŝŵŝƚĞƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĞĂƐƌĞŐƌĂƐŐĞƌĂŝƐƐŽďƌĞĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘

ϰ͘ϭϬ͘ϭ͘ϭ͘ ^Ğŵ ƉƌĞũƵşǌŽ ĚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ ŝƚĞŵ ĂĐŝŵĂ͕ ĂŝŶĚĂ ƋƵĞ Ƶŵ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ &// ǀĞŶŚĂ Ă ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ƉĞƐŽ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭϬй;ĚĞǌƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂƚĞſƌŝĐĂĚŽ1ŶĚŝĐĞ͕ŽƉĞƐŽĚĂƐĐŽƚĂƐĚĞƚĂů&//ŶĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK
ƐĞƌĄůŝŵŝƚĂĚŽĂϭϬй;ĚĞǌƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͕ƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞŽďƐĞƌǀĂƌŽƐůŝŵŝƚĞƐĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽ
ǀŝŐĞŶƚĞĞŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘KŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŶĆŽĂůŽĐĂĚŽŶĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĐŽƚĂƐĚĞƵŵ&//ƉŽƌĐŽŶƚĂ
ĚĂ ůŝŵŝƚĂĕĆŽ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ ĂĐŝŵĂ ƐĞƌĄ ĂƉůŝĐĂĚŽ Ğŵ ĐŽƚĂƐ ĚŽƐ ĚĞŵĂŝƐ &// ƋƵĞ ĐŽŵƉƁĞŵ Ă ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚŽ ĨƵŶĚŽ
ďƵƐĐĂŶĚŽŵŝŶŝŵŝǌĂƌĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĚŽ&hEKĞĚŽ1ŶĚŝĐĞ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽƐĞŵƉƌĞŽůŝŵŝƚĞĚĞ
ϭϬй;ĚĞǌƉŽƌĐĞŶƚŽͿƉĂƌĂĐĂĚĂĨƵŶĚŽ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ͘

ϰ͘ϭϬ͘Ϯ͘ƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽĞŶƚƌĞĂĚĂƚĂĚĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽŽĨŝĐŝĂůƉĞůŽĂŶĐŽ/ŶƚĞƌ^͘͘ĚĂƉƌĠǀŝĂĚĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽ
1ŶĚŝĐĞĞϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐĂƉſƐĂĚĂƚĂĚĞƌĞďĂůĂŶĐĞĂŵĞŶƚŽ(“Prazo de Enquadramento”)͕ŽD/E/^dZKZ͕Ă
ƐĞƵĞǆĐůƵƐŝǀŽĐƌŝƚĠƌŝŽĞƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂŽŽďũĞƚŝǀŽĞĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŽ&hEK͕ĞĨĞƚƵĂƌĄŽĂũƵƐƚĞĚĂ
ĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͘

ϰ͘ϭϬ͘Ϯ͘ϭ͘EŽĐĂƐŽĚĞƵŵ&//ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚŽ1ŶĚŝĐĞ ƋƵĞƉŽƐƐƵĂƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐĚĞůŝƋƵŝĚĞǌŶŽŵĞƌĐĂĚŽăǀŝƐƚĂĞƋƵĞ͕
ƉŽƌǀĞŶƚƵƌĂ͕ ƚĞŶŚĂ ƐĞƵ ƉƌĞĕŽ ĂĨĞƚĂĚŽ ƉĞůĂƐ ŽƌĚĞŶƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĂ ĞͬŽƵ ǀĞŶĚĂ ĚŽ &hEK͕ ƐĞƵ ƉĞƐŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚĂ
ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚŽ &hEK ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ŵĞŶŽƌ ĚŽ ƋƵĞ Ž ƐĞƵ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ ƉĞƐŽ ŶĂ ĐĂƌƚĞŝƌĂ ƚĞſƌŝĐĂ ĚŽ 1ŶĚŝĐĞ ĂŽ ĨŝŶĂů ĚŽ
WƌĂǌŽ ĚĞ ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ͘ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ Ž ĞǆĐĞĚĞŶƚĞ ƐĞƌĄ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽ ƉĂƌĂ ĂƋƵĞůĞƐ &// ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĞŵ ŵĂŝŽƌ
ůŝƋƵŝĚĞǌĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĂůŽĐĂĕĆŽĚŽĞǆĐĞĚĞŶƚĞ͘ƐƚĂƌĞŐƌĂƚĂŵďĠŵƐĞƌĄǀĄůŝĚĂŶŽĐĂƐŽĚĞĂůŽĐĂĕĆŽĚŽƉĞƐŽ
ĞǆĐĞĚĞŶƚĞĚĞƐĐƌŝƚŽŶŽŝƚĞŵĂĐŝŵĂ͘

ϰ͘ϭϬ͘Ϯ͘Ϯ͘KD/E/^dZKZƉŽĚĞƌĄĂũƵƐƚĂƌĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKƐĞŵƉƌĞƋƵĞĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽ
1ŶĚŝĐĞ ƐŽĨƌĞƌ ĂũƵƐƚĞƐ ĚĞǀŝĚŽ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕ ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ͕ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽƚĂƐ ŽƵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽƵƚƌŽ
ĞǀĞŶƚŽƋƵĞĂĨĞƚĞĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂƚĞſƌŝĐĂĚŽ1ŶĚŝĐĞ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚĞĐĄůĐƵůŽ͕ĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ
ĚŽ 1ŶĚŝĐĞ͕ ŽƐ ůŝŵŝƚĞƐ ĚĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ Ğ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ǀŝŐĞŶƚĞ Ğ Ž ŽďũĞƚŝǀŽ Ğ Ă WŽůşƚŝĐĂ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĚŽ
&hEK͘

ϰ͘ϭϬ͘Ϯ͘ϯ͘K&hEKƉŽĚĞƌĄƵƚŝůŝǌĂƌŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĂƉůŝĐĂĚŽƐĞŵƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌƉĂƌĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĚĞƐƚĞƐĞǀĞŶƚŽƐ
ƉĂƌĂƋƵĂůƋƵĞƌĞǀĞŶƚŽĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĞƵŵ&//ƋƵĞĐŽŵƉƁĞĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͘

ϰ͘ϭϬ͘Ϯ͘ϯ͘ϭ͘ĂƐŽŽĐŽƌƌĂŵĂŝƐĚĞƵŵĞǀĞŶƚŽĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽŶŽŵĞƐŵŽƉĞƌşŽĚŽ͕Ž&hEKƉƌŝŽƌŝǌĂƌĄĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ
ĚŽ &// ƋƵĞ ƉŽƐƐƵŝ ŵĂŝŽƌ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝĚĂĚĞ Ğŵ ƐƵĂ ĐĂƌƚĞŝƌĂ͕ ǀŝƐƚŽ ƋƵĞ ĞƐƚĞ &// ƉŽƐƐƵŝ ŵĂŝŽƌ ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ
ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ ŶĂ ĐĂƌƚĞŝƌĂ ƚĞſƌŝĐĂ ĚŽ 1ŶĚŝĐĞ ŶĂ ƉƌſǆŝŵĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ƌĞďĂůĂŶĐĞĂŵĞŶƚŽ͘ K ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ
ƌĞƐƉĞŝƚĂƌĄŽƐůŝŵŝƚĞƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞůĞŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞů
ĞŵƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌ͘
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ϰ͘ϭϬ͘ϯ͘ K D/E/^dZKZ ŶĆŽ ďƵƐĐĂƌĄ ĂƵĨĞƌŝƌ ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ă ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ Ğ ĂŽ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ĚŽ
1ŶĚŝĐĞ͘

ϰ͘ϭϬ͘ϰ͘KƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĂƵĨĞƌŝĚŽƐƉĞůŽ&hEKƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐĂŽƐĐŽƚŝƐƚĂƐ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽŽůŝŵŝƚĞĚĞϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ ĚŽ “fundo de reserva” mantido em caixa para despesas extraordinárias eƉĂƌĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĞŵĞǀĞŶƚŽƐĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŝƚĞŵϰ͘ϭϬ͘Ϯ͘Ϯ͘ĂĐŝŵĂ͘

ϰ͘ϭϬ͘ϰ͘ϭ͘sŝƐƚŽƋƵĞŽ&hEKĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĄƐĞƵƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕ŽƉƌĞĕŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĂĐŽƚĂĕĆŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚŽ&hEK
ƐĞƌĄ ĚŝǀĞƌŐĞŶƚĞ ĚŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ĚŽ 1ŶĚŝĐĞ͕ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ Ž ƌĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ƌĞĐĞŝƚĂƐ ƌĞĐĞďŝĚĂƐ͘ WĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ
ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ Ž &hEK Ğ Ž 1ŶĚŝĐĞ ĚĞǀĞͲƐĞ ĂũƵƐƚĂƌ Ž ƉƌĞĕŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ĚĂ ĐŽƚĂĕĆŽ ĚŽ &hEK ƉĞůŽƐ
ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ, acrescidos dos custos de manutenção do FUNDO e do “fundo de reserva”͕ŵĂŶƚŝĚŽ
ĞŵĐĂŝǆĂƉĂƌĂĚĞƐƉĞƐĂƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĞŵĞǀĞŶƚŽƐĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ͘

ϱ͘ WZKWZ/ &/h/Z/ K^ /DMs/^͘ KƐ ďĞŶƐ ŝŵſǀĞŝƐ Ğ ĚŝƌĞŝƚŽƐ ƌĞĂŝƐ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚŽ
ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ĚŽ &hEK ŶĂ ĨŽƌŵĂ ƉĞƌŵŝƚŝĚĂ ŶŽ ŝƚĞŵ ϰ͘Ϯ͘ϰ͘ϭ ĂĐŝŵĂ ƐĞƌĆŽ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ ƉĞůŽ D/E/^dZKZ Ğŵ
ĐĂƌĄƚĞƌ ĨŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ ƉŽƌ ĐŽŶƚĂ Ğ Ğŵ ďĞŶĞĨşĐŝŽ ĚŽ &hEK Ğ ĚŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ĐĂďĞŶĚŽͲůŚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ͕ ŶĞŐŽĐŝĂƌ Ğ
ĚŝƐƉŽƌĚĞƐƐĞƐďĞŶƐŽƵĚŝƌĞŝƚŽƐ͕ďĞŵ ĐŽŵŽĞǆĞƌĐĞƌƚŽĚŽƐ ŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐĂĞůĞƐ͕ĐŽŵŽĨŝŵ ĞǆĐůƵƐŝǀŽĚĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌŽŽďũĞƚŽĞĂWŽůşƚŝĐĂĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŽ&hEK͕ŽďĞĚĞĐŝĚĂƐĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐƚŽŵĂĚĂƐƉĞůĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂů
ĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͘

ϱ͘ϭ͘EŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞďĞŶƐŝŵſǀĞŝƐĞĚŝƌĞŝƚŽƐƌĞĂŝƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ
&hEKŶĂĨŽƌŵĂƉĞƌŵŝƚŝĚĂŶŽŝƚĞŵϰ͘Ϯ͘ϰ͘ϭĂĐŝŵĂ͕ŽD/E/^dZKZĨĂƌĄĐŽŶƐƚĂƌĂƐƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂ
ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĨŝĚƵĐŝĄƌŝĂ͕ƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽŝƚĞŵϭ͘ϭ;ĂͿĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ĞĚĞƐƚĂĐĂƌĄƋƵĞŽƐďĞŶƐ
ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐĐŽŶƐƚŝƚƵĞŵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEK͘

ϱ͘Ϯ͘KƐďĞŶƐŝŵſǀĞŝƐĞĚŝƌĞŝƚŽƐƌĞĂŝƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEKŶĂĨŽƌŵĂƉĞƌŵŝƚŝĚĂ
ŶŽ ŝƚĞŵ ϰ͘Ϯ͘ϰ͘ϭ ĂĐŝŵĂ͕ ŵĂŶƚŝĚŽƐ ƐŽď Ă ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ ĨŝĚƵĐŝĄƌŝĂ ĚŽ D/E/^dZKZ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ƐĞƵƐ ĨƌƵƚŽƐ Ğ
ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕ŶĆŽƐĞĐŽŵƵŶŝĐĂŵĐŽŵŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽD/E/^dZKZ͘

ϱ͘ϯ͘KŽƚŝƐƚĂŶĆŽƉŽĚĞƌĄĞǆĞƌĐĞƌƋƵĂůƋƵĞƌĚŝƌĞŝƚŽƌĞĂůƐŽďƌĞŽƐŝŵſǀĞŝƐ ĞĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEKŶĂĨŽƌŵĂƉĞƌŵŝƚŝĚĂŶŽŝƚĞŵϰ͘Ϯ͘ϰ͘ϭĂĐŝŵĂŽƵƐŽďƌĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌƚŝǀŽƐĞͬŽƵ
ƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEK͘

ϱ͘ϰ͘ K ŽƚŝƐƚĂ ŶĆŽ ƌĞƐƉŽŶĚĞ ƉĞƐƐŽĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽďƌŝŐĂĕĆŽ ůĞŐĂů ŽƵ ĐŽŶƚƌĂƚƵĂů ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂŽƐ ŝŵſǀĞŝƐ Ğ
ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEKŶĂĨŽƌŵĂ ƉĞƌŵŝƚŝĚĂŶŽŝƚĞŵϰ͘Ϯ͘ϰ͘ϭϱ
ĂĐŝŵĂ͕ ŽƵ Ă ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ƚŝǀŽƐ ĞͬŽƵ ƚŝǀŽƐ ĚĞ >ŝƋƵŝĚĞǌ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚŽ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ĚŽ &hEK͕ ŽďƐĞƌǀĂĚĂ Ă
ŚŝƉſƚĞƐĞƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽŝƚĞŵϭϬ͘ϰ͘ϭĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘

ϲ͘ Z/^K^͘ K &hEK ^d ^h:/dK ^ &>hdhO^ K DZK   Z/^K^ Yh WKD 'ZZ
WZ/KK^d/sK^͕K^d/sK^>/Yh/WZ^WZK^Kd/^d^͘
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ϲ͘ϭ͘K^d/sK^͕K^d/sK^>/Yh/^KWZO^K&hEK^dK^h:/dK^͕WZ/E/W>DEd͕K^
Z/^K^/yK/Ed/&/K^͕WEEKK^DZK^DYh&KZDE'K/K^͗

;ĂͿ Z/^K dZ/hdZ/K –  >/ E͘Ǒ ϵ͘ϳϳϵ͕  ϭϵ  :E/ZK  ϭϵϵϵ͕ ^d> Yh K^ &hEK^ 
/Es^d/DEdK /DK/>/Z/K sD /^dZ/h/Z͕ W>K DEK^͕ ϵϱй ;EKsEd  /EK WKZ EdKͿ K^
>hZK^h&Z/K^K^^h^Kd/^d^͕WhZK^^'hEKKZ'/D/y͕KD^D>EK
Kh>Ed^D^dZ>EZZKDϯϬ:hE,KDϯϭDZKEK͘

EK^dZDK^D^D>/͕K&hEKYhW>/ZZhZ^K^DDWZE/DEdK^/DK/>/Z/K^Yh
dE,DKDK/EKZWKZKZ͕KE^dZhdKZ Kh ^M/K͕Kd/^dYhdE,͕ /^K>DEdKhD
KE:hEdKKDW^^K^>Z>/KE^͕WZEdh>^hWZ/KZϮϱй;s/Ed/EKWKZEdKͿ
^Kd^D/d/^W>K&hEK͕^h:/dͲ^ dZ/hdK W>/s>^W^^K^ :hZ1/^WZ&/E^
 /E/E/  dZ/hdK KZWKZd/s 1s> ;/ZW:͕ KEdZ/h/K ^K/> ^KZ K >hZK
>1Yh/K – ^>>͕ KEdZ/h/K K WZK'ZD  /Ed'ZK ^K/> – W/^  KEdZ/h/K K
&/EE/DEdK^'hZ/^K/>ͲK&/E^Ϳ͘

K^ ZE/DEdK^  'E,K^ >1Yh/K^ h&Z/K^ W>K &hEK D W>/O^ &/EE/Z^  ZE
&/yZEsZ/s>^h:/dDͲ^/E/E/K/ZZd/KE&KEdKZKKD^D^D^
EKZD^ W>/s/^ ^ W>/O^ &/EE/Z^  W^^K^ :hZ1/^͕ ydK D Z>K ^
W>/O^&/EE/Z^Z&ZEd^>dZ^,/WKdZ/^͕Zd/&/K^Z1s/^/DK/>/Z/K^͕
>dZ^  Z/dK /DK/>/Z/K  Kd^  &hEK^  /Es^d/DEdK /DK/>/Z/K D/d/^
y>h^/sDEd D K>^  s>KZ^ Kh EK DZK  >K KZ'E/K͕ EK^ dZDK^ 
>'/^>KdZ/hdZ/͕WKEKd>/DWK^dK^ZKDWE^KKDYh>Zd/KE&KEdW>K
&hEKYhEK/^dZ/h/KZE/DEdK^'E,K^W/d>K^Kd/^d^͘

/E  KZK KD  >/ E͘Ǒ ϵ͘ϳϳϵ͕  ϭϵ  :E/ZK  ϭϵϵϵ͕ K^ ZE/DEdK^  K^ 'E,K^ 
W/d>h&Z/K^YhEK/^dZ/h1K^K^Kd/^d^ ^K dZ/hdK^E&KEdW> >1YhKd
ϮϬй;s/EdWKZEdKͿ͘EKK^dEd͕KZKKDKZd/'KϯǑ͕WZ'Z&KjE/K͕/E/^K//͕
>/E͘Ǒϭϭ͘Ϭϯϯ͕ϮϭDZKϮϬϬϰ͕>dZW>>/E͘Ǒϭϭ͘ϭϵϲ͕ϮϭEKsDZKϮϬϬϱ͕
,sZ /^EK K /DWK^dK  ZE Zd/K E &KEd  E >ZK  :h^d Eh> ^
W^^K^&1^/^KDZ>KK^ZE/DEdK^/^dZ/h1K^W>K&hEKKKd/^dW^^K&1^/͕
^YhK^ZsK^͕hDh>d/sDEd͕K^^'h/Ed^ZYh/^/dK^͗;/ͿKKd/^dW^^K&1^/^:
d/dh>ZDEK^ϭϬй;WKZEdKͿ^Kd^D/d/^W>K&hEKd/^Kd^>,ZDK
/Z/dK K Z/DEdK  ZE/DEdK /'h> Kh /E&Z/KZ  ϭϬй ; WKZ EdKͿ K dKd> 
ZE/DEdK^h&Z/K^W>K&hEK͖;//ͿK&hEKKEdKDEKD1E/DKϱϬ;/EYhEdͿKd/^d^͖
;///Ϳ^Kd^^:DD/d/^E'K/Ky>h^/sDEdDK>^^s>KZ^KhEKDZK
>KKZ'E/K͘^^&KZD͕^K^:Z>/hD/^dZ/h/KZE/DEdK^W>K
&hEKDYh>YhZDKDEdKDYhd/^ZYh/^/dK^EK dE,D ^/K dE/K^͕ K^Kd/^d^
^dZK^h:/dK^dZ/hdK>^W>/s>͕E&KZD>'/^>KDs/'KZ͘
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//KE>DEd͕^KKKZZ>dZKE>'/^>KYhZ^h>dDZsK'KKhZ^dZ/K
 Z&Z/ /^EK͕ K^ ZE/DEdK^  K^ 'E,K^  W/d> h&Z/K^ WKZK s/Z  ^Z
dZ/hdK^EKDKDEdK^h/^dZ/h/KK^Kd/^d^͕/EYhWhZKZ^h>dK^
W>K&hEKdE,KKZZ/KEdZ/KZDEdDhEE>'/^>K͘

^^/D͕KZ/^KdZ/hdZ/KE'>KKZ/^KWZ^KZZEdZ/KEKsK^dZ/hdK^͕
yd/EK  E&1/K &/^>͕ D:KZK  >1YhKd^͕ /EdZWZdK /sZ^  >'/^>K
s/'Ed ^KZ  /E/E/  Yh/^YhZ dZ/hdK^ Kh  ZsK'K  /^EO^ s/'Ed^͕
^h:/dEKK&hEKKh^h^Kd/^d^EKsK^ZK>,/DEdK^EKWZs/^dK^/E//>DEd͘

;ďͿ>/Yh/Zh/^Kd^ͲKDZK^hEZ/Ky/^dEdEKZ^/>WZE'K/K
Kd^  &hEK^  /Es^d/DEdK /DK/>/Z/K WZ^Ed /y >/Yh/  EK , EE,hD
'ZEd/  Yh y/^d/Z EK &hdhZK hD DZK WZ E'K/K ^ Kd^ Yh WZD/d K^
Kd/^d^ ^h >/EK͕ ^K ^d^ /D W>K ^/Es^d/DEdK͘ ^^ &KZD͕ K^ Kd/^d^
WKD dZ /&/h> D Z>/Z  sE ^ ^h^ Kd^ EK DZK ^hEZ/K͕ Kh KdZ
WZK^ Zh/K^ E sE ^ Kd^͕ D KDK D KdZ K Z'/^dZK WZ hD K&Zd
^hEZ/  ^h^ Kd^ :hEdK  sD͘ >D /^^K͕ hZEd K WZ1KK EdZ  d 
dZD/EK K E&//Z/K  /^dZ/h/K  ZE/DEdK^͕  /^dZ/h/K //KE> 
ZE/DEdK^ Kh  DKZd/K  WZ/E/W>   d K &d/sK W'DEdK͕ K s>KZ Kd/K
W>KKd/^dD^KE'K/K^Kd^EKDZK^hEZ/K͕WKZ^Z&dK͘

;ͿZ/^K^DZK–y/^dKZ/^KsZ/KEKs>KZEZEd/>/K^d/sK^K^
d/sK^  >/Yh/  Zd/Z K &hEK͕ Yh WK hDEdZ Kh /D/Eh/Z͕  KZK KD ^
&>hdhO^WZK^͕KdO^DZKK^Z/dZ/K^WZWZ/&/KK^d/sK^K^
d/sK^>/Yh/͘ >D/^^K͕WKZ,sZK^/>KE'd/sEKs>KZ^Kd^W>K&dK
K &hEK WKZ Yh/Z/Z d1dh>K^ Yh ^K ZDhEZK^ WKZ hD dy  :hZK^ Yh ^K&ZZ
>dZO^  KZK KD K WdDZ ^ dy^  :hZK^ WZd/^ W>K DZK WZ ^
d^  sE/DEdK ^^^ d1dh>K^͘ D ^K  Yh K s>KZ K^ d/sK^  K^ d/sK^ 
>/Yh/YhKDWODZd/ZK&hEK͕KWdZ/DNE/K>1Yh/KK&hEKWK^Z&dK
E'd/sDEd͘YhK^WZK^K^d/sK^K^d/sK^>/Yh//Ed'ZEd^Zd/Z
WK^ZdDWKZZ/͕EKy/^d/EK͕EKEdEdK͕'ZEd/YhEK^^dEDWKZWZ1KK^
>KE'K^ͬKh/EdZD/EK^͘

//KE>DEd͕s/KWK^^//>/KEEdZKZd/ZDd/sK^͕KZKKD
 WK>1d/  /Es^d/DEdK ^d>/ E^d Z'h>DEdK͕ , hD Z/^K //KE> >/Yh/
K^ d/sK^͕ hD s Yh  KKZZE/  Yh/^YhZ K^ sEdK^ WZs/^dK^ /D͕ /^K> Kh
hDh>d/sDEd͕WK&dZsZ^DEdKWZKͬKhZE/DEdKK^d/sK^Zd/Z
K &hEK͘ E^d^ ^K^͕ K D/E/^dZKZ WK ^Z KZ/'K  >/Yh/Z K^ d/sK^ K &hEK 
WZK^WZ/K^͕WKEK͕KD/^^K͕/E&>hE/ZE'd/sDEdKs>KZ^Kd^͘


18

272

;ĚͿ &dKZ^ DZKKEND/K^ Z>sEd^ Ͳ K &hEK ^d ^h:/dK͕ /Zd Kh /E/ZdDEd͕ ^
sZ/O^  KE/O^ K^ DZK^  d1dh>K^  s>KZ^ DK/>/Z/K^͕ Yh ^K &dK^
WZ/E/W>DEd W>^ KE/O^ WK>1d/^  KEND/^ E/KE/^  /EdZE/KE/^͘ sZ/s/^
yM'E^͕ d/^ KDK  KKZZE/͕ EK Z^/> Kh EK ydZ/KZ͕  &dK^ ydZKZ/EZ/K^ Kh
^/dhO^ ^W//^  DZK͕ Kh͕ /E͕  sEdK^  EdhZ WK>1d/͕ KEND/ Kh
&/EE/Z Yh DK/&/YhD  KZD dh>  /E&>hE/D  &KZD Z>sEd K DZK
&/EE/ZK ͬKh  W/d/^ Z^/>/ZK͕ /E>h/EK sZ/O^ E^ dy^  :hZK^͕ sEdK^ 
^s>KZ/KDKDhE^>'/^>d/s^͕^Yh/^WKZKZ^h>dZDWZ^WZ
K^Kd/^d^͘EK^Zs/W>K&hEK KhWKZYh>YhZW^^K͕/E>h/EKK D/E/^dZKZ͕
Yh>YhZ /EE/K͕ Dh>d Kh WE>/  Yh>YhZ EdhZ͕ ^K K^ Kd/^d^ ^K&ZD
Yh>YhZEKKhWZ:h1KZ^h>dEdYh/^YhZd/^sEdK^͘

;ĞͿ Z/^K^  >/Yh/  ^KEd/Eh/ K /Es^d/DEdK – K^ &hEK^  /Es^d/DEdK
/DK/>/Z/K ZWZ^EdD DK>/  /Es^d/DEdK D ^EsK>s/DEdK EK DZK
Z^/>/ZK  ^K KE^d/dh1K^͕ WKZ &KZ Z'h>DEdZ͕ KDK KEKD1E/K^ &,K^͕ EK
^EK D/d/K Z^'d ^ Kd^͕ Ed/WK Kh EK͕ D ,/WMd^ >'hD͘ K^ Kd/^d^
WKZK E&ZEdZ /&/h>^ E E'K/K ^ Kd^ EK DZK ^hEZ/K͘
//KE>DEd͕ dZD/EK^ d/sK^ ͬKh d/sK^  >/Yh/ K &hEK WKD W^^Z WKZ
WZ1KK^/&/h>yhKKZE^KDWZsE͕K^/KEK^WKZ/y^Kh
DEE'K//>//Ey/^dEd^͘ E^d^KE/O^͕K D/E/^dZKZWKZE&ZEdZ
/&/h>  >/Yh/Z Kh E'K/Z d/^ d/sK^ ͬKh d/sK^  >/Yh/ W>K WZK  EK
DKDEdK ^:K^ ͕ KE^YhEdDEd͕ K &hEK WKZ E&ZEdZ WZK>D^  >/Yh/͘
//KE>DEd͕  sZ/K E'd/s K^ d/sK^ ͬKh d/sK^  >/Yh/ WKZ /DWdZ K
WdZ/DNE/K>1Yh/KK&hEK͘E,/WMd^KWdZ/DNE/K>1Yh/KK&hEK&/ZE'd/sK͕K^
Kd/^d^ WKD ^Z ,DK^  WKZdZ ZhZ^K^ //KE/^ EK &hEK͘ >D /^^K͕ ^d
Z'h>DEdK ^d> >'hD^ ,/WMd^^ D Yh  ^^D>/ 'Z>  Kd/^d^ WKZ
KWdZ W> >/Yh/K K &hEK  KhdZ^ ,/WMd^^ D Yh K Z^'d ^ Kd^ WKZ ^Z
Z>/K D/Ed  EdZ' K^ Kd/^d^ K^ d/sK^ ͬKh d/sK^  >/Yh/ /Ed'ZEd^ 
Zd/Z K &hEK͘ D D^ ^ ^/dhO^͕ K^ Kd/^d^ WKZK EKEdZZ /&/h>^ WZ
sEZK^d/sK^ͬKhK^d/sK^>/Yh/Z/K^YhEK>/Yh/KK&hEK͘

;ĨͿZ/^K^Kh^KZ/sd/sK^–K^d/sK^ͬKhK^d/sK^>/Yh/^ZDYh/Z/K^W>K
&hEK ^K KEdZdK^  dy^ WZͲ&/y^ Kh WM^Ͳ&/y^͕ KEdEK KE/O^ /^d/Ed^ 
WZͲW'DEdK͘ K &hEK dD  WK^^//>/  hd/>/Z /E^dZhDEdK^ Z/sd/sK^ WZ
D/E/D/Z sEdh/^ /DWdK^ Z^h>dEd^ ^d ^^DEdK͕ D^  KEdZdK͕ W>K
&hEK͕ K^ Z&Z/K^ /E^dZhDEdK^  Z/sd/sK^ WKZ ZZdZ K^/>O^ E'd/s^ EK
s>KZ^hWdZ/DNE/K>1Yh/K^hWZ/KZ^Yh>^YhKKZZZ/D^d/^/E^dZhDEdK^EK
&K^^D hd/>/K^͘  KEdZdK ^d d/WK  KWZK EK s ^Z EdE/ KDK hD
'ZEd/ K &hEK͕ K D/E/^dZKZ͕  Yh>YhZ DE/^DK  ^'hZK Kh K &hEK
'ZEd/KZZ/dKͲ&'ZDhEZK^Kd^K&hEK͘KEdZdKKWZO^
KDZ/sd/sK^WKZZ^h>dZDWZ^WZK&hEKWZK^Kd/^d^͘
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;ŐͿZ/^KK/Es^d/DEdKEK^d/sK^>/Yh/ͲK&hEKWKZ/Es^d/ZEK^d/sK^>/Yh/
Yh͕ W>K &dK  ^ZD  hZdK WZK  WK^^h1ZD /yK Z/^K  Z/dK͕ WKD &dZ
E'd/sDEdZEd/>/K&hEK͘

//KE>DEd͕ K^ ZE/DEdK^ KZ/'/EK^  WZd/Z K /Es^d/DEdK D d/sK^  >/Yh/͕
^ZK dZ/hdK^  &KZD E>K'  dZ/hdK K^ ZE/DEdK^ h&Z/K^ WKZ W^^K^
:hZ1/^ ;dZ/hdK Z'Z^^/s  ϮϮ͕ϱй ;s/Ed  K/^ /Ed/ZK^  /EK /DK^ WKZ EdKͿ 
ϭϱ͕Ϭй ;Yh/E WKZ EdKͿ͕ WEEK K WZK K /Es^d/DEdKͿ  d> &dK WKZ /DWdZ
E'd/sDEdEZEd/>/K&hEK͘

;ŚͿ Z/^K^ dZ>K^ K^ &hEK^ /Es^d/K^ – WK EK ^Z WK^^1s> WZ K D/E/^dZKZ
/Ed/&/Z &>,^ E D/E/^dZK Kh E '^dK K^ &hEK^ /Es^d/K^͕ ,/WMd^^ D Yh K
D/E/^dZKZEKZ^WKEZW>^sEdh/^KE^YhE/^͘

;ŝͿZ/^K^KEEdZKZd/ZͲ^KK&hEK/Es/^dWZWKEZEdDEdDs>KZ^
DK/>/Z/K^͕sZK ^ZK^ZsK^ K^>/D/d^W>/KWKZD/^^KZWKZDK>/
d/sK^&/EE/ZK^^d>/K^E^Z'Z^'Z/^^KZ&hEK^/Es^d/DEdK͕W>/EKͲ^
^Z'Z^^EYhZDEdKZEYhZDEdK>^d>/^͘KZ/^KW>/KEK
&hEK dZ 1Ed/D Z>K KD  KEEdZK  Zd/Z͕ ^EK Yh͕ YhEdK D/KZ &KZ 
KEEdZK͕D/KZ^Z,EK&hEK^K&ZZWZWdZ/DKE/>͘

K^ Z/^K^  KEEdZK  Zd/Z E'>KD͕ /E͕ E ,/WMd^  /E/DW>DEdK K
D/^^KZ K d/sK D Yh^dK͕ K Z/^K  WZ  WZ> ^h^dE/> Kh d D^DK 
dKd>/KW/d>/Ed'Z>/KW>K^Kd/^d^͘

;ũͿ Z/^K^ K WZK – >'hE^ K^ d/sK^ K:dK  /Es^d/DEdK W>K &hEK ^K W>/O^͕
WZWKEZEdDEd͕  D/K  >KE'K WZK͕ Yh WK^^hD /y͕ Kh EE,hD͕ >/Yh/ EK
DZK^hEZ/KK>h>K^hs>KZ&WZK^&/E^KEd/>/K&hEK
Z>/Ks/DZKDZK͘E^dD^DK^Ed/K͕K^d/sK^ͬKhd/sK^>/Yh/Yh
WKZK^ZK:dK/Es^d/DEdKW>K&hEKdD^hs>KZ>h>KdZs^DZK
DZK͘

^d &KZD͕  Z>/K  DZK  DZK K^ d/sK^  K^ d/sK^  >/Yh/ K
&hEK͕s/^EKK>h>KKWdZ/DNE/K>1Yh/K^d͕WKh^ZK^/>O^E'd/s^EK
s>KZ^Kd^͕h:K>h>KZ>/KD/Ed/s/^KKWdZ/DNE/K>1Yh/KK&hEK
W>YhEd/Kd^D/d/^dEdK͘

^^/D͕D^DKE^,/WMd^^K^d/sK^ͬKhd/sK^>/Yh/EK^K&ZZDEE,hDsEdK
EKW'DEdK:hZK^WZ/E/W>͕K>KE'KKWZKhZKK&hEK͕^Kd^K
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&hEKWKZK^K&ZZK^/>O^E'd/s^WZK͕KYhWK/DWdZE'd/sDEdE
E'K/K^Kd^W>K/Es^d/KZYhKWdZW>K^/Es^d/DEdK͘

;ŬͿ Z/^K  Z/dK – K^ E^ /Ed'ZEd^ K WdZ/DNE/K K &hEK ^dK ^h:/dK^ K
/E/DW>DEdKK^sKZ^KKZ/'K^͕/ZdK^Kh/E/ZdK^͕K^d/sK^K^d/sK^
>/Yh/ Yh /Ed'ZD  Zd/Z K &hEK͕ Kh W>^ KEdZWZd^ ^ KWZO^ K &hEK
^^/D KDK  /E^h&//E/ ^ 'ZEd/^ KhdKZ'^ D &sKZ  d/^ d/sK^ ͬKh d/sK^ 
>/Yh/͕ WKEK K^/KEZ͕ KE&KZD K ^K͕  ZhK  'E,K^ Kh D^DK WZ^
&/EE/Z^dKs>KZ^KWZO^KEdZd^͘

;ůͿ Z/^K  ^EYhZDEdK W^^/sK /EsK>hEdZ/K Ͳ ^D WZ:h1K K YhEdK ^d>/K
E^dZ'h>DEdK͕ EKKZZE/ >'hDsEdKYhE^: K^EYhZDEdKW^^/sK
/EsK>hEdZ/K͕  sD WKZ dZD/EZ K D/E/^dZKZ͕ ^D WZ:h1K ^ WE>/^
1s/^͕  KEsKK  ^^D>/ 'Z>  Kd/^d^ WZ //Z ^KZ hD ^ ^'h/Ed^
>dZEd/s^͗ ;/Ϳ dZE^&ZE/  D/E/^dZK Kh  '^dK K &hEK͕ Kh  D^͖ ;//Ϳ
/EKZWKZKKhdZK&hEK͖Kh;///Ϳ>/Yh/KK&hEK͘

 KKZZE/ ^ ,/WMd^^ WZs/^d^ EK^ ITENS “I” E “II” AC/D WKZ &dZ E'd/sDEd K
s>KZ^Kd^ZEd/>/K&hEK͘WKZ^hs͕EKKZZE/KsEdKWZs/^dKEK
ITEM “III” ACIMA, NÃK,KDK'ZEd/ZYhKWZKsEK^d/sK^K^d/sK^>/Yh/
K &hEK ^Z &sKZs> K^ Kd/^d^͕ D KDK EK , KDK ^^'hZZ Yh K^ Kd/^d^
KE^'h/ZKZ/Es^d/ZK^ZhZ^K^DKhdZK/Es^d/DEdKYhWK^^hZEd/>//'h>Kh
^hWZ/KZYh>h&Z/W>K/Es^d/DEdKE^Kd^K&hEK͘

;ŵͿZ/^KEKKEZd/KK&Zd^Kd^ϭǐD/^^K;sEdh/^EKs^K&Zd^
 Kd^ ^h^YhEd^Ϳ   E>DEdK ^ KZE^  ^h^Z/K KE//KE^  K
/Es^d/DEdK WKZ W^^K^ s/Eh>^ – EK D/dK  ϭǐ D/^^K  Kd^ K &hEK ; 
sEdh/^EKs^K&Zd^Kd^^h^YhEd^Ϳ͕y/^dWK^^//>/>/Yh/KK&hEK
^KEK^:^h^Z/dKKDKEdEdKd^Yh/s>EdKWdZ/DNE/KD1E/DK/E//>;^EK
Yh͕ EK ^K  sEdh/^EKs^ K&Zd^  Kd^^h^YhEd^͕  WK^^//>/   K &hEK
dZhDWdZ/DNE/KDEKZKYhK^WZKDK&ZdͿ͘

^^/D͕^KKWdZ/DNE/KD1E/DK/E//>EK^:d/E'/K;KhKsK>hDD1E/DKK&Zd
 Kd^ ^h^YhEdͿ͕ K D/E/^dZKZ /Z sK>sZ͕ K^ ^h^Z/dKZ^ Yh d/sZD
/Ed'Z>/K^h^Kd^͕;ŝͿKs>KZ^d>/KEK^KhDEdK^Z^Wd/sK&Zd͕;ŝŝͿ
dy



/^dZ/h/K

WZ/DZ/

W'

W>K

Z^Wd/sK

/Es^d/KZ

^D

Yh>YhZ

ZDhEZKͬZ^/DK͕ ^EK Yh͕ E ϭǐ D/^^K͕ K &hEK ^Z >/Yh/K͘ E^d ^K͕ D
ZK K^ Z/^K^  DZK͕ K Z/^K  Z/dK͕ D KDK E ,/WMd^  K &hEK EK
KE^'h/Z /Es^d/Z K^ ZhZ^K^ WdK^ EK D/dK  Z^Wd/s K&Zd Wj>/ 
/^dZ/h/K  Kd^ D d/sK^ h: ZEd/>/ & &ZEd K^ EZ'K^ K &hEK͕ K^
/Es^d/KZ^ Yh dE,D Yh/Z/K Kd^ EK D/dK   K&Zd K &hEK WKZK
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sEdh>DEd ZZ hD s>KZ /E&Z/KZ Yh> WKZ >^ /Ed'Z>/K͕ K Yh WKZ
Z^h>dZDhDWZ:h1K&/EE/ZKWZKZ^Wd/sK/Es^d/KZ͘

//KE>DEd͕^KZE^^h^Z/KZ>/^WKZ/Es^d/KZ^h:/Ed'Z>/K^d:
KE//KEE&KZDWZs/^dEKZd/'Kϯϭ/E^dZhKsDϰϬϬ͕WKZW^^K^s/Eh>^
WKZK s/Z  ^Z E>^͕ E^ ,/WMd^^ WZs/^d^ EK^ KhDEdK^  K&Zd͕ ^EK Yh͕
E^d,/WMd^͕d/^/Es^d/KZ^&ZK:h^KZ/DEdK;ŝͿKs>KZWKZKd Z^Wd/s
D/^^K /Ed'Z>/K W>K Z^Wd/sK /Es^d/KZ Dh>d/W>/K W> YhEd/  Kd^ 
Z^Wd/s D/^^K E>^͕ h/K^ K^ dZ/hdK^ /E/Ed^͕ KE&KZD W>/s>͕  ;ŝŝͿ 
dy  /^dZ/h/K WZ/DZ/ ^D Yh>YhZ ZDhEZKͬZ^/DK͕ K Yh WKZ /DWdZ
E'd/sDEdK s>KZ^Kd^K^D/^/Es^d/KZ^Yh WZDEZDEK&hEK͕^K
KKZZD K^ sEdK^ ^Z/dK^ EK^ &dKZ^ DE RISCO DE “RISCO DE CRÉDITO” E DE “RISK 
MERCADO”, BEM COMO N,/WMd^K&hEKEKKE^'h/Z/Es^d/ZK^ZhZ^K^WdK^EK
D/dKZ^Wd/sK&ZdWj>//^dZ/h/KKd^Dd/sK^h:ZEd/>/&
&ZEdK^EZ'K^K&hEK͘

WKZ &/D͕ K &d/sK Z/DEdK K^ ZhZ^K^ W>K^ /Es^d/KZ^ Yh dE,D ^h^ Z^Wd/s^
KZE^  ^h^Z/K E>^͕ D Yh/^YhZ ^ ,/WMd^^ WZs/^d^ EK^ KhDEdK^ 
K&Zd ^ Kd^ ^d ^h:/dK K &d/sK Z/DEdK͕ W>K &hEK͕ K^ Z^Wd/sK^ s>KZ^
KZZEd^  >/Yh/K Kh  sE K^ d/sK^  K^ d/sK^  >/Yh/ Yh/Z/K^ W>K
&hEK KD K^ ZhZ^K^ KZZEd^  ^h^Z/K ^ Z^Wd/s^ Kd^͕  DKK Yh
Yh>YhZ,/WMd^/E/DW>E/DZ>Kd/^d/sK^WKZWZ:h/ZKZ/DEdK͕
W>K^/Es^d/KZ^͕K^s>KZ^Yh&D:h^DZKKE>DEdK^h^KZE^
^h^Z/K͘

;ŶͿ Z/^K  EK DdZ/>/K ^ WZ^Wd/s^ KEd/^ EK^ KhDEdK^  K&Zd^ ^
Kd^ͲK^WZK^WdK^͕KE&KZDW>/s>͕KEdDͬKhKEdZK͕YhEK&KZD/^dZ/h1K^͕
/E&KZDO^ZK&hEK͕KDZK/DK/>/Z/K͕K^d/sK^K^d/sK^>/Yh/Yh
WKZK ^Z K:dK  /Es^d/DEdK W>K &hEK͕ D KDK ^ WZ^Wd/s^ Z K
^DWE,K&hdhZKK&hEK͕YhEsK>sDZ/^K^/EZd^͘

/E  ^d Z^W/dK͕ hDWZ ^dZ Yh  ZEd/>/ >sK ^Z/d EK /dD ϰ͘ϭ ^d
Z'h>DEdKZ&ZͲ^hDK:d/sK ZEd/>/K^Kd^K&hEKDhD,KZ/KEd
>KE'KWZK͕h:KEZd/K^d^h:/dhD^Z/&dKZ^Z/^K>DEdK^
 EdhZ KEND/  &/EE/Z͘ ^d ZEd/>/ >sK EK ZWZ^Ed WZKD^^ Kh
'ZEd/ZEd/>/Kh/^EKZ/^K^WZK^Kd/^d^͘

^WZ^Wd/s^ZK^DWE,K&hdhZKK&hEK͕KDZK/DK/>/Z/K͕K^d/sK^
K^d/sK^>/Yh/YhWKZK^ZK:dK/Es^d/DEdKW>K&hEK͕K^hDZK
dhK^/dhKDZKKEND/EKKE&ZD'ZEd/YhK^DWE,K&hdhZKK
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&hEK ^: KE^/^dEd KD ^^^ WZ^Wd/s^͘ K^ sEdK^ &hdhZK^ WKZK /&Z/Z
^E^/s>DEd^dEE/^/E/^EK^WZK^WdK^͕KE&KZDW>/s>͘

;ŽͿ KZE K^ d/sK^  K^ d/sK^  >/Yh/͕ WK^^//>/  WKZd //KE> W>K^
Kd/^d^  WK^^//>/  WZ K W/d> /Es^d/K Ͳ K^ h^dK^ /EKZZ/K^ KD K^
WZK/DEdK^ E^^Z/K^  KZE K^ d/sK^  K^ d/sK^  >/Yh/ /Ed'ZEd^ 
Zd/ZK&hEK^>s'hZK^/Z/dK^͕/EdZ^^^WZZZK'd/s^K^Kd/^d^^K
Z^WKE^/>/ K &hEK͕ sEK ^Z ^hWKZdK^ d K >/D/d dKd>  ^h WdZ/DNE/K
>1Yh/K͕ ^DWZ K^ZsK K Yh s/Z  ^Z >/ZK W>K^ Kd/^d^ ZhE/K^ D ^^D>/
'Z>Kd/^d^͘K&hEK^KDEdWKZKdZͬKhDEdZK^WZK/DEdK^:h///^Kh
ydZ:h///^  KZE  d/^ d/sK^͕ hD s h>dZW^^K K >/D/d  ^h WdZ/DNE/K
>1Yh/K͕ ^K K^ d/dh>Z^ ^ Kd^ WKZdD K^ s>KZ^ //KE/^ E^^Z/K^ WZ  ^h
KK ͬKh DEhdEK͘ ^^ &KZD͕ ,sEK E^^/  KZE :h//> Kh
ydZ:h//>K^d/sK^K^d/sK^>/Yh/͕K^Kd/^d^WKZK^Z,DK^WKZdZ
ZhZ^K^ K &hEK͕ WZ ^^'hZZ  KK  DEhdEK ^ D/^ 1s/^ WZ 
^>s'hZ  ^h^ /EdZ^^^͘ EE,hD D/ :h//> Kh ydZ:h//> ^Z /E// Kh
DEd/W>KD/E/^dZKZEd^KZ/DEdK/Ed'Z>KZ&Z/KWKZd^^hEK
W>K^Kd/^d^KKDWZKD/^^KWZKsZK^ZhZ^K^E^^Z/K^KW'DEdKsZ
^hhDE/  Yh K &hEK sE,  ^Z sEdh>DEd KEEK͘ K D/E/^dZKZ ͬKh
Yh>YhZ  ^h^ &/>/^ EK ^K Z^WKE^s/^͕ D KE:hEdK Kh /^K>DEd͕ W> EK
KK Kh DEhdEK K^ Z&Z/K^ WZK/DEdK^  WKZ sEdh/^ EK^ Kh WZ:h1K^͕ 
Yh>YhZEdhZ͕^K&Z/K^W>K&hEKW>K^Kd/^d^DKZZE/EKWZKWK^/dhZ
;Kh WZK^^'h/DEdKͿ  D/^ :h///^ Kh ydZ:h///^ E^^Z/^  ^>s'hZ K^
/Z/dK^͕'ZEd/^WZZZK'd/s^K&hEK^KK^Kd/^d^/yDWKZdZ K^ZhZ^K^
E^^Z/K^WZdEdK͕EK^dZDK^KZ'h>DEdK͘KE^YhEdDEd͕K&hEKWKZEK
/^WKZZhZ^K^^h&//Ed^WZ&dhZDKZd/K͕KE&KZDK^K͕KZ^'d͕D
DK KZZEd E/KE>͕ ^ Kd^͕ ,sEK͕ WKZdEdK͕  WK^^//>/  K^ Kd/^d^ d
D^DKWZZD͕dKd>KhWZ/>DEd͕KZ^Wd/sKW/d>/Es^d/K͘

;ƉͿK&hEKWKZZ>/ZD/^^KEKs^Kd^͕KYhWKZZ^h>dZDhD/>h/K
 WZd//WK K Kd/^d Kh ZhK  ZEd/>/ Ͳ K &hEK WKZ WdZ ZhZ^K^
//KE/^ EK &hdhZK dZs^  EKs^ D/^^O^  Kd^ WKZ E^^/  W/d> Kh WZ
Yh/^/K  EKsK^ d/sK^͘ E sEdh>/  KKZZZD EKs^ D/^^O^͕ K^ Kd/^d^
WKZKdZ^h^Z^Wd/s^WZd//WO^/>h1^͕hDsYhKZ'h>DEdKK&hEKEK
KEK^dh/^Kd/^d^K/Z/dKWZ&ZE/E^h^Z/KKd^͘//KE>DEd
ZEd/>/ K &hEK WK ^Z &d hZEd K WZ1KK D Yh K^ Z^Wd/sK^ ZhZ^K^
KZZEd^  D/^^K  EKs^ Kd^ EK ^d/sZD /Es^d/K^ EK^ dZDK^  WK>1d/ 
/Es^d/DEdKK&hEK͘

;ƋͿZ/^K/Ey/^dE/YhMZhDE^>/ZO^^ZDdKD^W>^^D>/'Z>
Kd/^d^ͲdZD/E^DdZ/^Yh^KK:dK^^D>/'Z>Kd/^d^^KDEd^ZK
23

277

>/Z^ YhEK WZKs^ WKZ D/KZ/ Yh>/&/ K^ Kd/^d^͘ dEK D s/^d Yh
&hEK^/DK/>/Z/K^ dEDWK^^h/ZEjDZK>sKKd/^d^͕WK^^1s>Yh ^DdZ/^
YhWEDYhMZhDYh>/&/K&/YhD/DWK^^//>/d^WZKsKW>h^E/
YhMZhD WZ dEdK ;YhEK W>/s>Ϳ E sKdK D d/^ ^^D>/^ 'Z/^  Kd/^d^͘ 
/DWK^^//>/  >/ZK  dZD/E^ DdZ/^ WK E^:Z͕ EdZ KhdZK^
WZ:h1K^͕>/Yh/KEd/WK&hEK͘

;ƌͿ Z/^K  'KsZEE Ͳ EK WKD sKdZ E^ ^^D>/^ 'Z/^  Kd/^d^͕ ydK ^ ^
W^^K^ /yK DE/KE^ &KZD K^ jE/K^ Kd/^d^ Kh D/Ed WZKsK yWZ^^ 
D/KZ/ K^ D/^ Kd/^d^ E WZMWZ/ ^^D>/ 'Z>  Kd/^d^ Kh D /E^dZhDEdK 
WZKhZK Yh ^ Z&/Z ^W/&/DEd  ^^D>/ 'Z>  Kd/^d^ D Yh ^ Z 
WZD/^^K  sKdK͗ ;ŝͿ K D/E/^dZKZ͖ ;ŝŝͿ K^ ^M/K^͕ /ZdKZ^  &hE/KEZ/K^ K
D/E/^dZKZ͖ ;ŝŝŝͿ DWZ^^ >/'^ K D/E/^dZKZ͕ ^h^ ^M/K^͕ /ZdKZ^  &hE/KEZ/K^͖
;ŝǀͿK^WZ^dKZ^^Zs/K^K&hEK͕^h^^M/K^͕/ZdKZ^&hE/KEZ/K^͖;ǀͿKKd/^d͕E
,/WMd^  >/ZK Z>d/s  >hK^  s>/K  E^  ^h WZKWZ/ Yh
KEKZZD WZ  &KZDK K WdZ/DNE/K K &hEK͖  ;ǀŝͿ K Kd/^d h:K /EdZ^^ ^:
KE&>/dEd KD K K &hEK͘ d> Z^dZ/K  sKdK WK dZZ WZ:h1K^ ^ W^^K^ >/^d^
NOS INCISOS “ŝ” A “ŝǀ”, CASO ESTAS DECIDADYh/Z/ZKd^͘

;ƐͿ Z/^K Z'h>dMZ/K Ͳ dK  ZYh/ddhZ K DK>K &/EE/ZK͕ KEND/K  :hZ1/K ^d
&hEKKE^/ZhDKE:hEdKZ/'KZ^KZ/'O^WZdWZd^d/Wh>^dZs^
KEdZdK^Wj>/K^KhWZ/sK^dEKWKZ^>'/^>KDs/'KZ͘EdZdEdK͕DZK
WKh DdhZ/   &>d  dZ/K  :hZ/^WZhE/ EK DZK  W/d/^ Z^/>/ZK͕
EK Yh dE'  ^d d/WK  KWZK &/EE/Z͕ D ^/dhO^ sZ^^  DZK WKZ
,sZ WZ^ WKZ WZd K^ Kd/^d^ D ZK K /^WE/K  dDWK  ZhZ^K^ WZ Z
&//KZKhKKEdZdh>͘

;ƚͿZ/^KWKdE/>KE&>/dK/EdZ^^^ͲK^dK^YhZdZ/D^/dhO^KE&>/dK
/EdZ^^^EdZK&hEKKD/E/^dZKZ͕EdZK&hEKK^Kd/^d^dEdKZ^D/^
ϭϬй ; WKZ EdKͿ ^ Kd^ K &hEK  EdZ K &hEK  K ZWZ^EdEd  Kd/^d^
WED  WZKsK WZs/͕ ^W1&/  /E&KZD D ^^D>/ 'Z>  Kd/^d^͕ EK^
dZDK^K/E/^Ky//KZd/'Kϭϴ/E^dZhKsDϰϳϮ͘YhEK&KZD>/K^h^K
K Z'h>DEdK͕ K^ Kd/^d^ DE/&^dD ^h /E/ YhEdK  WZ^dK K^ ^'h/Ed^
^Zs/K^ W>K D/E^/dZKZ͕ Ed^ K /E1/K  /^dZ/h/K ^ Kd^ K &hEK͗ ;ŝͿK^
^Zs/K^'^dKK&hEK͖;ŝŝͿ^Zs/K^/^dZ/h/KKd^K&hEK͘^dDKK͕EK
 WK^^1s> ^^'hZZ Yh  WZ^dK ^^^ ^Zs/K^ W>K D/E/^dZKZ EK ZdZ/Z
^/dhO^  KE&>/dK  /EdZ^^^ &d/sK Kh WKdE/>͕ K Yh WK ZZdZ WZ^
WdZ/DKE//^K&hEKK^Kd/^d^͘

;ƵͿZ/^KZ>d/sKKEEdZKWh>sZ/KͲWKZKKZZZ^/dhKDYhhDjE/K
Kd/^dsE,^h^ZsZWZ>^h^dE/>D/^^K͕W^^EKd>Kd/^ddZhD
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WK^/K yWZ^^/sDEd KEEdZ͕ &Z'/>/EK͕ ^^/D͕  WK^/K K^ sEdh/^ Kd/^d^
D/EKZ/dZ/K^͘E^d,/WMd^͕,WK^^//>/Yh>/ZO^^:DdKD^W>KKd/^d
D:KZ/dZ/K D &hEK  ^h^ /EdZ^^^ y>h^/sK^ D dZ/DEdK K &hEK ͬKh K^
Kd/^d^ D/EKZ/dZ/K^͕ K^ZsK K W>EK  /^dZ/h/K WZs/^dK EK WZK^WdK  
D/^^KK&hEK͕KE&KZDK^K͘

;ǀͿEKy/^dE/'ZEd/>/D/EKZ/^K^ͲZ>/K/Es^d/DEdK^EK&hEK
yWOKKd/^dK^Z/^K^YhK&hEK^d^h:/dK͕K^Yh/^WKZKZZdZWZ^WZ
K^Kd/^d^͘d/^Z/^K^WKDs/Z^/DW>^KE^hKKK:dKK&hEK͕^^/DKDK
DKd/sK^ >,/K^ Kh yM'EK^͕ d/^ KDK DKZdMZ/͕ 'hZZ^͕ ZsK>hO^͕ DhE^ E^
Z'Z^W>/s/^K^d/sK^ͬKhK^d/sK^>/Yh/͕DhE^/DWK^d^^^^d/sK^ͬKh
d/sK^  >/Yh/͕ >dZK E WK>1d/ KEND/͕ /^O^ :h///^ d͘ DKZ K
D/E/^dZKZDEdE,^/^dD'ZE/DEdKZ/^K^^W>/O^K&hEK͕EK,
Yh>YhZ'ZEd/KDW>d>/D/EKWK^^//>/WZ^WZK&hEKWZK^
Kd/^d^͘DKE/O^sZ^^DZK͕^^^/^dD 'ZE/DEdKZ/^K^WKZ
dZ^h&//E/Zh/͘

;ǁͿZ/^K^K&hEKs/ZdZWdZ/DNE/K>1Yh/KE'd/sKK^Kd/^d^dZDYh&dhZ
WKZd^W/d>ͲhZEds/'E/K&hEK͕y/^dKZ/^KK&hEKs/ZdZWdZ/DNE/K
>1Yh/KE'd/sKYh>YhZ&dKYh>sK&hEK/EKZZZDWdZ/DNE/K>1Yh/KE'd/sK
h>D/EZ E KZ/'dKZ/  K^ Kd/^d^ WKZdZD W/d> EK &hEK͕ ^K  ^^D>/
'Z>  Kd/^d^ ^^/D /  E &KZD WZs/^d E Z'h>DEdK͕  &KZD Yh ^d
WK^^h ZhZ^K^ &/EE/ZK^ ^h&//Ed^ WZ ZZ KD ^h^ KZ/'O^ &/EE/Z^͘ EK ,
KDKDE^hZZKDKEdEdW/d>YhK^Kd/^d^WKDs/Z^ZKZ/'K^WKZdZ
EK,KDK'ZEd/ZYh͕WM^Z>/Kd>WKZd͕K&hEKW^^Z'ZZ>'hD
ZEd/>/K^Kd/^d^͘

;ǆͿ Z/^K^ Z>d/sK^ K WZͲW'DEdK Kh DKZd/K ydZKZ/EZ/ K^ d/sK^ Ͳ K^ d/sK^
WKZK KEdZ D ^h^ KhDEdK^ KE^d/dhd/sK^ >h^h>^  WZͲW'DEdK Kh
DKZd/KydZKZ/EZ/͘d>^/dhKWKZZdZK^EYhZDEdKZd/ZK
&hEKDZ>KK^Z/dZ/K^KEEdZK͘E^d,/WMd^͕WKZ,sZ/&/h>^E
/Ed/&/K W>K D/E/^dZKZ  d/sK^ Yh ^d:D  KZK KD  WK>1d/ 
/Es^d/DEdK͘ ^^ DKK͕ K D/E/^dZKZ WKZ EK KE^'h/Z Z/Es^d/Z K^ ZhZ^K^
Z/K^ KD  D^D ZEd/>/ h^ W>K &hEK͕ K Yh WK &dZ  &KZD
E'd/sKWdZ/DNE/KK&hEKZEd/>/^Kd^K&hEK͕EK^EKs/W>K
&hEK͕ W>K D/E/^dZKZ͕ dKs/͕ Yh>YhZ Dh>d Kh WE>/͕  Yh>YhZ d1dh>K͕ D
KZZE/^^&dK͘

;ǇͿ Z/^K Z>d/sK  /Ey/^dE/  d/sK^ ͬKh  d/sK^  >/Yh/ Yh ^ EYhZD E
WK>1d/  /Es^d/DEdK Ͳ K &hEK WKZ EK /^WKZ  K&Zd^  d/sK^ ͬKh  d/sK^ 
>/Yh/^h&//Ed^KhDKE/O^/ds/^͕Z/dZ/KKD/E/^dZKZ͕YhdED͕EK
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DKDEdK  Yh/^/K͕  WK>1d/  /Es^d/DEdK͕ ͕ KE^/ZEK Yh K Z'h>DEdK K
&hEK EK ^d> WZK WZ EYhZDEdK  Zd/Z  /Es^d/DEdK^ K &hEK 
WK>1d//Es^d/DEdK^Z/dE^d Z'h>DEdK͕K&hEKWKZE&ZEdZ/&/h>^
WZ DWZ'Z ^h^ /^WKE//>/^  /y WZ Yh/^/K  d/sK^ ͬKh  d/sK^ 
>/Yh/͘  h^E/  d/sK^ ͬKh  d/sK^  >/Yh/ WZ Yh/^/K W>K &hEK WKZ
/DWdZE'd/sDEdZEd/>/^Kd^͕D&hEK/DWK^^//>/Yh/^/K
d/sK^ͬKhd/sK^>/Yh/&/DWZKW//ZZEd/>/>sK^Kd^Kh/E͕
/DW>/ZDKZd/KWZ/E/W>Ed/W^Kd^͕Z/dZ/KKD/E/^dZKZ͘

;ǌͿ Z/^K  /Ey/^dE/  KWZO^  DZK Yh/s>Ed^ WZ &/E^  dZD/EK K
'/KͬKh^'/KW>/s>KWZKYh/^/KͲEK^dZDK^^dZ'h>DEdK͕KWZK
Yh/^/KK^d/sK^^ZDYh/Z/K^W>K&hEKWKZKhEK^ZKDWK^dKWKZhD'/K
ͬKh^'/K͕K^Zs^^KE/O^DZK͘EKEdEdK͕EKWK^^1s>^^'hZZYh
YhEK  Yh/^/K  dZD/EK d/sK y/^dD KWZO^ ^D>,Ed^ EK DZK KD
^ E^ Yh/^ K D/E/^dZKZ WK^^ dZD/EZ K '/K ͬKh ^'/K W>/s> K WZK 
Yh/^/K͘ E^d ^K͕K D/E/^dZKZ sZ hd/>/ZͲ^ K Z/dZ/K Yh :h>'Z D/^
YhKK^KDYh^dK͘

;ĂĂͿZ/^KZ>d/sKKWZKhZK/EdZD/EKK&hEKͲKE^/ZEKYhK&hEK
KE^d/dh1K^K&KZDKEKD1E/K&,K͕EKWZD/d/KKZ^'dKd^͕^>sKE
,/WMd^>/Yh/KK&hEK͘^KK^Kd/^d^/DW>K^/Es^d/DEdKEK&hEK͕K^
D^DK^ dZK Yh >/EZ ^h^ Kd^ D DZK ^hEZ/K͕ K^ZsK Yh K^ Kd/^d^
WKZK E&ZEdZ &>d  >/Yh/ E E'K/K ^ Kd^ EK DZK ^hEZ/K Kh
KdZWZK^Zh/K^EsE^Kd^͘

;ďďͿZ/^KKZZEdYh/^/Kd/sK^ͬKhd/sK^>/Yh/EK^dZDK^Z^K>hK
Ϯ͘ϵϮϭ Ͳ K &hEK WKZ Yh/Z/Z d/sK^ ͬKh d/sK^  >/Yh/ s/Eh>K^ E &KZD 
Z^K>hK Ϯ͘ϵϮϭ͘ K Z/DEdK W>K &hEK K^ ZhZ^K^ s/K^ W>K^ sKZ^ K^ d/sK^
ͬKh d/sK^  >/Yh/ s/Eh>K^ EK^ dZDK^  Z^K>hK Ϯ͘ϵϮϭ ^dZ KE//KEK K
W'DEdK W>K^ sKZ^ͬKKZ/'K^ ^ KWZO^ d/s^ s/Eh>^͘ E^d ^K͕
WKZdEdK͕ K &hEK ͕ KE^YhEdDEd͕ K^ Kd/^d^͕ KZZZK K Z/^K K^
sKZ^ͬKKZ/'K^^KWZO^d/s^s/Eh>^͘EK,Yh>YhZ'ZEd/K&hEK͕
KD/E/^dZKZͬKhYh>YhZ^WZd^Z>/KE^KhDWZ/DEdK^KZ/'O^
W>K^sKZ^ͬKKZ/'K^^KWZO^d/s^s/Eh>^͘

;ĐĐͿZ/^K>KZKK^dhKs//>/ͲEKD/dKWZ/D/ZD/^^K^Kd^K
&hEK͕K^dhKs//>/&K/>KZKW>KD/E/^dZKZ͕EYhEdK'^dKZK&hEK͕
͕E^sEdh/^EKs^D/^^O^Kd^K&hEKK^dhKs//>/dDDWKZ^Z
>KZK W>K D/E/^dZKZ͕ y/^d/EK͕ WKZdEdK͕ Z/^K  KE&>/dK  /EdZ^^^͘ K ^dhK
 s//>/ WK EK dZ  K:d/s/  /DWZ/>/ ^WZ͕ K Yh WKZ &dZ
sZ^DEd/^K/Es^d/DEdKW>K/Es^d/KZ͘
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;ĚĚͿ Z/^K  K &hEK EK WdZ  dKd>/ K^ ZhZ^K^ WZs/^dK^ EK WdZ/DNE/K D1E/DK
/E//> Ͳ y/^d  WK^^//>/  Yh͕ K &/E> K WZK  /^dZ/h/K͕ EK ^:D ^h^Z/d^
dK^ ^ Kd^  Z^Wd/s D/^^K Z>/ W>K &hEK͕ K Yh͕ KE^YhEdDEd͕ &Z
KD Yh K &hEK dE, hD WdZ/DNE/K DEKZ Yh K ^d/DK͕ ^ Yh d/E'/K K
WdZ/DNE/K D1E/DK /E//>͘ d> &dK WK Zh/Z  W/ K &hEK /sZ^/&/Z ^h
Zd/ZWZd/ZWK>1d//Es^d/DEdKE^D>,KZ^KE/O^/^WKE1s/^͘

;ĞĞͿZ/^KDKZK^/:h^d/Z^/>/ZͲK&hEKWKZ^ZWZdDDE^:h///^
Z>/KE^ K^ /DMs/^  d/sK^ /DK/>/Z/K^͕ dEdK EK WK>K d/sK YhEdK EK WK>K W^^/sK͘
D s/Zdh  DKZK^/ K ^/^dD :h//Z/K Z^/>/ZK͕  Z^K>hK  d/^ DE^
WKZ EK ^Z >E D dDWK ZKs>͘ D/^͕ EK , 'ZEd/  Yh K &hEK
KdZ Z^h>dK^ &sKZs/^ E^ DE^ :h///^ Z>/KE^ K^ d/sK^ ͬKh d/sK^ 
>/Yh/ ͕ KE^YhEdDEd͕ WKZ /DWdZ E'd/sDEd EK WdZ/DNE/K K &hEK͕ E
ZEd/>/K^Kd/^d^EKs>KZE'K/K^Kd^͘

;ĨĨͿ Z/^K Z>d/sK  EK ^h^d/dh/K K D/E/^dZKZ Ͳ hZEd  s/'E/ K &hEK͕ K
D/E/^dZKZWKZ^K&ZZ/EdZsEKͬKh>/Yh/KydZ:h//>Kh&>E/͕W/K
KE͕DKDK^Z^ZE/K͕^d/dh1KKhZEhE/Z^^h^&hEO^͕,/WMd^^D
Yh^h^h^d/dh/KsZKKZZZKZKKDK^WZK^WZK/DEdK^WZs/^dK^EK
Z'h>DEdK͘^Kd>^h^d/dh/KEKKEd͕K&hEK^Z>/Yh/KEd/WDEd͕K
YhWKZZdZWZ^WdZ/DKE//^K&hEKK^Kd/^d^͘

;ŐŐͿ Z/^K KWZ/KE> Ͳ K^ d/sK^ K:dK  /Es^d/DEdK W>K &hEK ^ZK D/E/^dZK^ 
'Z/K^ W>K D/E/^dZKZ͕ WKZdEdK K^ Z^h>dK^ K &hEK WEZK  hD
D/E/^dZKͬ'^dK Yh͕  Yh> ^dZ ^h:/d  sEdh/^ Z/^K^ KWZ/KE/^͕ Yh
^KsE,DKKZZZ͕WKZK&dZZEd/>/K^Kd/^d^͘

//KE>DEd͕K^ZhZ^K^WZKsE/Ed^K^d/sK^K^d/sK^>/Yh/^ZKZ/K^
D KEd KZZEd hdKZ/ K &hEK͘ E ,/WMd^  /EdZsEK Kh >/Yh/K
ydZ:h//>  /E^d/dh/K &/EE/Z E Yh>  DEd/  Z&Z/ KEd KZZEd͕ K^
ZhZ^K^ WZKsE/Ed^ K^ d/sK^  K^ d/sK^  >/Yh/ > WK^/dK^ WKZK ^Z
>KYhK^͕WKEK^KDEd^ZZhWZK^W>K&hEKWKZs/:h//>͕sEdh>DEd͕
WKZKEK^ZZhWZK^͕h^EKWZ:h1K^K&hEKK^Kd/^d^͘

;ŚŚͿ>^^jE/Kd^ͲK&hEKWK^^h/>^^jE/Kd^͕EK^EKD/d/KYh>YhZ
d/WKWZ&ZE/͕WZ/KZ/Kh^hKZ/EKEdZK^Kd/^d^͘KWdZ/DNE/KK&hEKEK
KEd KD Kd^  >^^^ ^hKZ/E^ Kh Yh>YhZ DE/^DK  ^'Z'K  Z/^K
EdZK^Kd/^d^͘
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;ŝŝͿK/Es^d/DEdKE^Kd^WKZ/Es^d/KZ^Yh^:DW^^K^s/Eh>^WKZWZKDKsZ
ZhK>/Yh/ EKDZK^hEZ/KͲK/Es^d/DEdK E^Kd^WKZ /Es^d/KZ^Yh
^:D W^^K^ s/Eh>^ WK dZ hD &/dK sZ^K E >/Yh/ ^ Kd^ EK DZK
^hEZ/K͕hDsYh^W^^K^s/Eh>^WKZKKWdZWKZDEdZ^^h^Kd^&KZ
 /Zh>K͘ K D/E/^dZKZ  ^ /E^d/dh/O^ WZd//WEd^  K&Zd EK dD KDK
'ZEd/Z Yh K /Es^d/DEdK E^ Kd^ WKZ W^^K^ s/Eh>^ EK KKZZZ Kh Yh ^
Z&Z/^W^^K^s/Eh>^EKKWdZKWKZDEdZ^h^Kd^&KZ/Zh>K͘

;ũũͿK ^hZdK  KE^dZE^D/^^1s/^ D dKK K DhEK WK >sZ  hD D/KZ sK>d/>/
EK DZK  W/d/^'>K>  Z^h>dZ D WZ^^K E'd/s ^KZ  KEKD/ Z^/>/Z͕ 
Yh>YhZ^hZdKd/^KE^EKZ^/>WK&dZ/ZdDEd^KWZO^K&hEKK
Z^h>dK  ^h^ KWZO^ Ͳ ^hZdK^ Kh WKdE//^ ^hZdK^  KE^͕ KDK K KZKEs1Zh^
;Ks/ͲϭϵͿ͕K/<͕KK>͕'Z/Ws/Z/͕&Z&dK^͕'Z/W^h1E͕^1EZKDZ^W/ZdMZ/
EK KZ/Ed D/K Kh DZ^͕  ^1EZKD Z^W/ZdMZ/ 'h 'Zs Kh ^Z^  Yh>YhZ KhdZ
KE Yh WK^^ ^hZ'/Z͕ WK dZ hD /DWdK sZ^K E^ KWZO^ K &hEK͘ Yh>YhZ
^hZdK  hD KE Yh &d KKDWKZdDEdK ^ W^^K^ WK dZ hD /DWdK sZ^K
Z>sEdEKDZKW/d/^'>K>͕E^/Ej^dZ/^DhE//^͕EKEKD/Z^/>/Z͕ EK
DZK/DK/>/Z/K͕EK^Z^h>dK^K&hEKE^Kd^^hD/^^K͘^hZdK^KE^
dDDWKDZ^h>dZDYhZEdEKW^^K>K^WZ^dKZ^^Zs/KK&hEKKhE
/EW/ ^d^ D ^^Z ^h^ /E^d>O^͕ K Yh WZ:h/Z/  WZ^dK  d/^
^Zs/K^KWZK^Kd^^hD/^^K͘

;ŬŬͿZ/^KKZZEdWED/Ks/Ͳϭϵ͘
WZKW'KKKZKEs1Zh^;Ks/ͲϭϵͿEKZ^/>͕KDKE^YhEdZdKWED/
W> KZ'E/K DhE/>  ^j  ^dK  >D/ Wj>/ W>K 'KsZEK &Z>͕
dZKhy/E^d/>/KEZ/KDZKKEND/K^K&Zd^Wj>/^s>KZ^DK/>/Z/K^
D EDEdK͕ K^ZsEKͲ^ hD D/KZ sK>d/>/ E &KZDK  WZK  s>KZ^
DK/>/Z/K^͕ D KDK hD dZ/KZK ^/'E/&/d/s E DZK  DZK 
dZD/EK^d/sK^͘

K^ &/dK^ WZ  KEKD/ DhE/> WZ K EK  ϮϬϮϬ : ^K ^Ed/K^ D KZZE/ ^
O^'KsZEDEd/^YhdZD/EZDD/sZ^K^W1^^ZhK&KZ^d/s/^
KEND/^ E^ Z'/O^ D/^ &d^ W> WED/͘ ^ Yh &K/ KE&/ZDK K WZ/D/ZK
^K  W/Ed /E&dK KD K KZKEs1Zh^ ;Ks/ͲϭϵͿ EK Z^/>͕ K 'KsZEK Z^/>/ZK
ZdKh/sZ^^D/^WZsEKWZE&ZEdZWED/͕EdZ>^Z^dZ/K
/Zh>K  W^^K^͕ Yh dD WKdE/> WZ &dZ  KEKD/ E/KE> KDK hD dKK͘
E^^ ^Ed/K͕ EK , KDK WZsZ ^^Zd/sDEd Yh> ^Z K &/dK K >^dZDEdK K
s1Zh^^D/^WZsEd/s^EKEKD/KZ^/>EK^Z^h>dK^K&hEKK&Zd͘

//KE>DEd͕d/^^hZdK^WKDZ^h>dZDZ^dZ/O^s/'E^͕&,DEdKWZK>KE'K
 >K/^  dZ>,K͕ /EdZZhWO^ E /  ^hWZ/DEdK^͕ &,DEdK K KDZ/K 
ZhKKE^hDKhDDE/Z'Z>W>WKWh>K͕>DsK>d/>/EKWZK
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DdZ/^ͲWZ/D^  KhdZK^ /E^hDK^͕ WKEK K^/KEZ hD &/dK sZ^K Z>sEd E
KEKD/ KDK hD dKK ͕ KE^YhEdDEd͕ EK &hEK  EK^ d/sK^ /DK/>/Z/K^  ^ZD
/Es^d/K^W>K&hEK͘

Yh>YhZ DhE DdZ/> EK^ DZK^ &/EE/ZK^ Kh E KEKD/ Z^/>/Z KDK
Z^h>dKK^sEdK^^Z/dK^/DWK&dZZEd/>/K^Z^h>dK^K&hEK͘


;ŬŬͿ Z/^K /DK/>/Z/K Ͳ   sEdh> ^s>KZ/K K;^Ϳ DWZE/DEdK;^Ϳ /Es^d/K;^Ϳ
/E/ZdDEd W>K &hEK͕ K^/KE WKZ͕ EK ^ >/D/dEK͕ &dKZ^ KDK͗ ;/Ϳ &dKZ^
DZKKEND/K^Yh&dDdKKEKD/͕;//ͿDhEKEDEdKKhZ'h>dMZ/K^
Yh/DWdD/ZdDEdK>K>K;^ͿDWZE/DEdK;^Ϳ͕^:WK^^//>/dEKD/KZK&Zd
 /DMs/^ ;͕ KE^YhEdDEd͕ WZ/D/EK K^ WZK^ K^ >h'h/^ EK &hdhZKͿ Kh Yh
sEdh>DEd Z^dZ/E:D K^ WK^^1s/^ h^K^ K;^Ϳ DWZE/DEdK;^Ϳ >/D/dEK ^h
s>KZ/K Kh WKdE/>  ZsE͖ ;///Ϳ DhE^ ^K/KKEND/^ Yh /DWdD
y>h^/sDEd ;^Ϳ Z'/K;O^Ϳ KE K;^Ϳ DWZE/DEdK;^Ϳ ^ EKEdZ;DͿ͕ KDK͕ WKZ
yDW>K͕ K WZ/DEdK  &s>^ Kh >K/^ WKdE/>DEd /EKEsE/Ed^͕ KDK Kd^͕
Z^͕EdZKhdZK^͕YhZ^h>dDDDhE^Es//E,E͕W/KZEKZ/E&>hE/
WZ h^K KDZ/>͖ ;/sͿ >dZO^ ^&sKZs/^ K dZE^/dK Yh >/D/dD͕ /&/h>dD Kh
/DWD K^^KK;^ͿDWZE/DEdK;^Ϳ͖;sͿ Z^dZ/O^/E&Z^dZhdhZͬ^Zs/K^Wj>/K^
EK&hdhZK͕KDKW/>dZ/͕d>KDhE/O^͕dZE^WKZdWj>/K͕EdZKhdZK^͖;s/Ϳ
yWZKWZ/K;^WZKWZ/KͿK;^ͿDWZE/DEdK;^ͿDYhKW'DEdKKDWE^dMZ/K
EKZ&>/dK'/KͬKhWZ/K,/^dMZ/͖;s//ͿdZ^KͬKhEKKE>h^K^KZ^K^
DWZE/DEdK^ /DK/>/Z/K^͖ ;s///Ϳ hDEdK K^ h^dK^  KE^dZhK͖ ;/yͿ >EDEdK 
EKsK^ DWZE/DEdK^ /DK/>/Z/K^ KDZ//^ WZMy/DK^ K /DMs> /Es^d/K͖ ;yͿ &>hdhK
EK s>KZ K^ /DMs/^ /Ed'ZEd^  Zd/Z K^ &hEK^ /Es^d/K^ W>K &hEK͖ ;y/Ϳ Z/^K
Z>/KEK^ K^ KEdZdK^  >KK K^ /DMs/^ K^ &hEK^ /Es^d/K^ W>K &hEK  
EK W'DEdK͖ ;y//Ϳ Z/^K  EK KEdZdK  ^'hZK WZ K^ /DMs/^ /Ed'ZEd^ 
Zd/Z K^ &hEK^ /Es^d/K^ W>K &hEK͖ ;y///Ϳ Z/^K^ Z>/KEK^  WK^^//>/ 
Yh/^/K  d/sK^ KEZK^͖  ;y/sͿ Z/^K^ Z>/KEK^ ^ 'ZEd/^ K^ d/sK^  K EK
WZ&/KDEdK^D^D^͘

;ůůͿZ/^K  Z'h>Z/ K^ /DMs/^ Ͳ K^ s1h>K^ /Es^d/K^ W>K &hEK WKZK Yh/Z/Z
DWZE/DEdK^ /DK/>/Z/K^ Yh /E EK ^d:D KE>h1K^ ͕ WKZdEdK͕ EK dE,D
Kd/KdK^^>/E^W>/s/^͘Z&Z/K^DWZE/DEdK^/DK/>/Z/K^^KDEdWKZK
^Z hd/>/K^  >KK^ YhEK ^d/sZD s/DEd Z'h>Z/K^ WZEd K^ MZ'K^
Wj>/K^ KDWdEd^͘ ^d DKK͕  DKZ E KdEK  Z'h>Z/K K^ Z&Z/K^
DWZE/DEdK^ /DK/>/Z/K^ WKZ WZKsKZ  /DWK^^//>/  >h'Ͳ>K^ ͕ WKZdEdK͕
WZKsKZ WZ:h1K^ K^ s1h>K^ /Es^d/K^ W>K &hEK ͕ KE^YhEdDEd͕ K &hEK  K^
^h^Kd/^d^͘
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;ŵŵͿZ/^K  dZ^K^ ͬKh EK KE>h^K ^ KZ^  DWZE/DEdK^ /DK/>/Z/K^ Ͳ K^
&hEK^  /Es^d/DEdK /DK/>/Z/K /Es^d/K^ WKZK /EdZ YhEd/^ WZ WZK:dK^ 
KE^dZhK͕ ^ Yh d/^ ZhZ^K^ ^ ^d/ED y>h^/sDEd  yhK  KZ K
DWZE/DEdK  ^:D KDWd1s/^ KD K ^h ZKEK'ZD &1^/KͲ&/EE/ZK͕ K Yh WKZ
&dZ /ZdDEd K &hEK͘ E^d ^K͕ D KKZZEK K dZ^K E KE>h^K Kh  EK
KE>h^K^KZ^K^Z&Z/K^DWZE/DEdK^/DK/>/Z/K^͕^:WKZ&dKZ^>/Dd/K^
Kh Yh/^YhZ KhdZK^ Yh WK^^D &dZ /Zd Kh /E/ZdDEd K^ WZK^ ^d>/K^͕
WKZ ^Z &dK K WZK ^d/DK WZ /E1/K K Z/DEdK K^ s>KZ^  >KK 
KE^YhEd ZEd/>/ K &hEK͕ D KDK K^ Kd/^d^ WKZK /E dZ Yh WKZdZ
ZhZ^K^ //KE/^ EK^ Z&Z/K^ DWZE/DEdK^ /DK/>/Z/K^ WZ Yh K^ D^DK^ ^:D
KE>h1K^͘ K KE^dZhdKZ K^ Z&Z/K^ DWZE/DEdK^ /DK/>/Z/K^ WK E&ZEdZ
WZK>D^ &/EE/ZK^͕ D/E/^dZd/sK^ Kh KWZ/KE/^ Yh h^D  /EdZZhWK ͬKh
dZ^K ^ KZ^  K^ WZK:dK^ Z>d/sK^  KE^dZhK K^ Z&Z/K^ DWZE/DEdK^
/DK/>/Z/K^͘ d/^ ,/WMd^^ WKZK WZKsKZ WZ:h1K^ K &hEK ͕ KE^YhEdDEd K^
Kd/^d^͘

;ŶŶͿZ/^K^/E/^dZKͲEK^K^/E/^dZKEsK>sEK/Ed'Z/&1^/K^/DMs/^K:dK
/Es^d/DEdK WKZ Yh/^YhZ &hEK^  /Es^d/DEdK Yh /Ed'ZD  Zd/Z K &hEK͕ K^
ZhZ^K^ Kd/K^ W> KZdhZ K ^'hZK WEZK  W/  W'DEdK 
KDWE,/^'hZKZKEdZd͕EK^dZDK^WM>/y/'/͕DKDK^/EE/O^
^ZD W'^ W>^ ^'hZKZ^ WKZK ^Z /E^h&//Ed^ WZ  ZWZK K EK ^K&Z/K͕
K^Zs^^KE/O^'Z/^^WM>/^͘E,/WMd^K^s>KZ^W'K^W>^'hZKZ
EK^ZD^h&//Ed^WZZWZZKEK^K&Z/K͕sZ^ZKEsK^^D>/'Z>
Kd/^d^ WZ Yh K^ Kd/^d^ >/ZD K WZK/DEdK  ^Z KdK͘ ,͕ dDD͕
dZD/EK^ d/WK^  WZ^ Yh EK ^dZK KZd^ W>^ WM>/^͕ d/^ KDK dK^ 
dZZKZ/^DK͕'hZZ^ͬKhZsK>hO^/s/^͘^Yh>YhZK^sEdK^EKKZdK^EK^dZDK^
K^KEdZdK^^'hZKs/ZKKZZZ͕K&hEKWKZ^K&ZZWZ^Z>sEd^WKZ^Z
KZ/'K  /EKZZZ D h^dK^ //KE/^͕ K^ Yh/^ WKZK &dZ K ^h ^DWE,K
KWZ/KE>͘ /E͕ K &hEK WKZ ^Z Z^WKE^/>/K :h//>DEd W>K W'DEdK 
/EE/K  sEdh/^ s1d/D^ K ^/E/^dZK KKZZ/K͕ K Yh K^/KEZ &/dK^ sZ^K^ D
^h KE/K &/EE/Z ͕ KE^YhEdDEd͕ EK^ ZE/DEdK^  ^ZD /^dZ/h1K^ K^
Kd/^d^͘

;ŽŽͿZ/^K^WZKWZ/KͲWKZ^dZdZ/Es^d/DEdKD/DMs/^͕,WK^^//>/Yh
KKZZ  ^WZKWZ/K͕ WZ/> Kh dKd>͕  /DMs/^ Yh KDWOD  Zd/Z 
/Es^d/DEdK^ K^ &// /Es^d/K^͘  KZK KD K ^/^dD >'> Z^/>/ZK͕ K^ /DMs/^
/E/ZdDEd/Ed'ZEd^Zd/ZK&hEK͕WKZK^Z^WZKWZ/K^WKZE^^/͕
hd/>/Wj>/Kh/EdZ^^^K/>͕&KZDWZ/>KhdKd>͘KKZZEK^WZKWZ/K͕
EK,KDK'ZEd/ZEdDKYhKWZKYhsE,^ZW'KW>KWKZWj>/K^Z
:h^dK͕ Yh/s>Ed K s>KZ  DZK͕ Kh Yh͕ &d/sDEd͕ ZDhEZZ K^ s>KZ^
/Es^d/K^DE/ZYh͘^^&KZD͕^KK;^Ϳ/DMs>;/^Ϳ^:;DͿ^WZKWZ/K;^Ϳ͕^d
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&dKWKZ&dZsZ^DEdDE/ZZ>sEd^d/s/^K&hEK͕^h^/dhK
&/EE/Z  Z^h>dK^͘ KhdZ^ Z^dZ/O^ K;^Ϳ /DMs>;/^Ϳ dDD WKD ^Z W>/^ W>K
WKZ Wj>/K͕ Z^dZ/E'/EK͕ ^^/D͕  hd/>/K  ^Z  K;^Ϳ /DMs>;/^Ϳ͕ d/^ KDK K
dKDDEdK^dKhZ^hEdKZEK͕/E/E/WZDWKKhZ/KKE^
^W//^WZ^ZsKh>dhZ>͕EdZKhdZK^͘

;ƉƉͿZ/^K  sE/ Ͳ K^ s1h>K^ /Es^d/K^ W>K &hEK WKZK EK dZ ^h^^K E
WZK^WK>KdZ/K^ͬKhZZEdZ/K^K;^ͿDWZE/DEdK;^Ϳ/DK/>/Z/K;^ͿEK^Yh/^
K &hEK s/Z  /Es^d/Z /E/ZdDEd͕ K Yh WKZ Zh/Z ZEd/>/ K &hEK͕ dEK
Ds/^dKsEdh>Z/DEdKhDDKEdEdDEKZZ/d^KZZEd^>KK͕
ZZEDEdK  sE K;^Ϳ DWZE/DEdK;^Ϳ͘ //KE>DEd͕ K^ h^dK^  ^ZD
^WE/K^ KD K W'DEdK  dy^  KEKD1E/K  dZ/hdK^͕ EdZ KhdZ^ ^W^^
Z>/KE^ K;^Ϳ DWZE/DEdK;^Ϳ ;K^ Yh/^ ^K dZ/h1K^ K^ >KdZ/K^ K^ /DMs/^Ϳ
WKZKKDWZKDdZZEd/>/K&hEK͘

;ƋƋͿZ/^K  KEd/E'E/^ D/Ed/^ Ͳ WKZ ^ dZdZ  /Es^d/DEdK D /DMs/^͕ sEdh/^
KEd/E'E/^D/Ed/^WKD/DW>/ZZ^WKE^/>/^WhE/Z/^;/EE/O^Dh>d^
WKZWZ:h1K^h^K^KD/KD/EdͿWZYh/^YhZ&///Es^d/K^͕KE^YhEdDEd͕
WZK&hEK͘WZK>D^D/Ed/^WKDKKZZZ͕KDKyDW>KsEs/^͕/EhEO^Kh
K^ KZZEd^  sDEdK  ^'KdK ^E/dZ/K WZKsKK W>K y^^K  h^K  Z
Wj>/͕ ZZdEK͕ ^^/D͕ E WZ  ^h^dE/ KEND/  /DMs/^ ^/dhK^ E^
WZKy/D/^ ^ Z^ d/E'/^ WKZ ^d^ sEdK^͘ ^ KWZO^ K^ >KdZ/K^ K;^Ϳ
DWZE/DEdK;^Ϳ /DK/>/Z/K;^Ϳ KE^dZh1K;^Ϳ EK;^Ϳ /DMs>;/^Ϳ WKZK h^Z /DWdK^
D/Ed/^ E^ Z'/O^ D Yh ^d;^Ϳ ^ >K>/;DͿ͘ E^^^ ^K^͕ K s>KZ K;^Ϳ /DMs>;/^Ϳ
WZEdKDZKWKZ^ZE'd/sDEd&dKK^>KdZ/K^ͬKh͕ /E/ZdDEd͕K
&hEK͕EYh>/WZKWZ/dZ/K/ZdKKh/E/ZdKK;^Ϳ/DMs>;/^ͿWKZK^dZ^h:/dK^
 ^EO^ D/E/^dZd/s^  Z/D/E/^͕ /EWEEdDEd  KZ/'K  ZWZZ Kh
/EE/ZK^EK^h^K^KD/KD/EddZ/ZK^&dK^͘

;ƵƵͿZ/^K  Zs/^K Kh Z^/^K K^ KEdZdK^  >KK Kh ZZEDEdK Ͳ K^ s1h>K^
/Es^d/K^ W>K &hEK WKZK dZ E ^h Zd/Z  /Es^d/DEdK^ /DMs/^ Yh ^:D
>h'K^ Kh ZZEK^ h:K^ ZE/DEdK^ KZZEd^ K^ Z&Z/K^ >h'h/^ Kh
ZZEDEdK^ ^:  &KEd  ZDhEZK K^ Kd/^d^ͬ/KE/^d^ K^ s1h>K^ /Es^d/K^
W>K &hEK͘ Z&Z/K^ KEdZdK^  >KK WKZK ^Z Z^/E/K^ Kh Zs/^K^͕ K Yh
WKZ KDWZKDdZ dKd> Kh WZ/>DEd K^ ZE/DEdK^ Yh ^K /^dZ/h1K^ K^
Kd/^d^ͬ/KE/^d^ K^ s1h>K^ /Es^d/K^ W>K &hEK ͕ KE^YhEdDEd͕ K &hEK  K^
^h^Kd/^d^͘

ϲ͘Ϯ͘ĞƐĚĞ Ă ĞŶƚƌĂĚĂ Ğŵ ǀŝŐŽƌ ĚĂ ŶŽǀĂ ƌĞĚĂĕĆŽ ĚŽ ĂƌƚŝŐŽ ϯϵ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϰϳϮ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂůƚĞƌĂĚŽ ƉĞůĂ
/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDŶǑϱϳϭ͕ĚĞϮϱĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϱ͕ĂŝŶƚĞŐƌĂůŝĚĂĚĞĚŽƐƌŝƐĐŽƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐĂŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŶŽ
&hEKĞƐƚĂƌĄĚŝƐƉŽŶşǀĞůĂŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐƉŽƌŵĞŝŽĚŽĨŽƌŵƵůĄƌŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĞůĂďŽƌĂĚŽŶŽƐŵŽůĚĞƐ
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ĚŽ ŶĞǆŽ ϯϵͲs ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϰϳϮ Ğ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽ ŶĂ ƉĄŐŝŶĂ ĚŽ D/E/^dZKZ ŶĂ ƌĞĚĞ ŵƵŶĚŝĂů ĚĞ
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ;ǁǁǁ͘ďĂŶĐŽŝŶƚĞƌ͘ĐŽŵ͘ďƌͿ͕ ĚĞ ŵŽĚŽ ƋƵĞ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞƐƐĞ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ŽƐ ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ Ğ ŽƐ
ƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐĚĞǀĞƌĆŽĂŶĂůŝƐĂƌĂƚĞŶƚĂŵĞŶƚĞŽƐĨĂƚŽƌĞƐĚĞƌŝƐĐŽĞĚĞŵĂŝƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚĂƐ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞĨĞƌŝĚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘

ϲ͘ϯ͘KŽďũĞƚŝǀŽĞĂWŽůşƚŝĐĂĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŽ&hEKŶĆŽĐŽŶƐƚŝƚƵĞŵƉƌŽŵĞƐƐĂĚĞƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĞŽŽƚŝƐƚĂ
ĂƐƐƵŵĞ ŽƐ ƌŝƐĐŽƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚŽ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ŶŽ &hEK͕ ĐŝĞŶƚĞ ĚĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉĞƌĚĂƐ Ğ ĞǀĞŶƚƵĂů
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĂƉŽƌƚĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŶŽ&hEK͘

ϲ͘ϰ͘ Ɛ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ŶŽ &hEK ŶĆŽ ƚġŵ ŐĂƌĂŶƚŝĂ ĚŽ D/E/^dZKZ ;ŽƵ ĚŽƐ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ ŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐ
ƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂƌƚĂŝƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞŽƚĂƐͿ͕ĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞƐĞŐƵƌŽŽƵĚŽ&ƵŶĚŽ'ĂƌĂŶƚŝĚŽƌ
ĚĞƌĠĚŝƚŽƐ–&'͘

ϳ͘ZDhEZK͘WĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽ&hEK͕ŶĞůĂĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚĂĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ŐĞƐƚŽƌ͕
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ Ğ ĐƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ, o FUNDO pagará ao ADMINISTRADOR uma taxa de administração (“Taxa de
Administração”) equivalente a Ϭ͕ϯϬй;ƚƌġƐĚĠĐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿĂŽĂŶŽƐŽďƌĞŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚŽ&hEK͕
ĐĂůĐƵůĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞŝƚĞŵϳ͘ϯĂďĂŝǆŽ͘

ϳ͘ϭ͘  dĂǆĂ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ġ ĐĂůĐƵůĂĚĂ͕ ĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂ Ğ ƉĂŐĂ Ğŵ ŝĂƐ jƚĞŝƐ ;ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂďĂŝǆŽ ĚĞĨŝŶŝĚŽͿ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞĂĚŝǀŝƐĆŽĚĂƚĂǆĂĂŶƵĂůƉŽƌϮϱϮ;ĚƵǌĞŶƚŽƐĞĐŝŶƋƵĞŶƚĂĞĚŽŝƐͿŝĂƐjƚĞŝƐ͘

ϳ͘ϭ͘ϭ͘ EŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ĂƌƚŝŐŽ ϯϲ͕ ΑϭǑ͕ ŝŶĐŝƐŽ /͕ ĐĂƐŽ Ž &hEK ƉĂƐƐĞ Ă ŝŶƚĞŐƌĂƌ şŶĚŝĐĞ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ Ă dĂǆĂ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉŽĚĞƌĄĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂƵŵƉĞƌĐĞŶƚƵĂůƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚŽ&hEK͕ĐĂůĐƵůĂĚŽĐŽŵďĂƐĞ
ŶĂ ŵĠĚŝĂ ĚŝĄƌŝĂ ĚĂ ĐŽƚĂĕĆŽ ĚĞ ĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ŽƚĂƐ ŶŽ ŵġƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĂŽ ĚŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ dĂǆĂ ĚĞ
ĚŵŝŶƐŝƚƌĂĕĆŽ͕ ĐĂƐŽ ƌĞĨĞƌŝĚĂƐ ŽƚĂƐ ƚĞŶŚĂŵ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ ŽƵ ƉĂƐƐĂĚŽ Ă ŝŶƚĞŐƌĂƌ͕ ŶĞƐƐĞ ƉĞƌşŽĚŽ͕ şŶĚŝĐĞ ĚĞ
ŵĞƌĐĂĚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞĨŝŶŝĚŽŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞůĂŽƐĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵşŶĚŝĐĞƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͕
ĐƵũĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƉƌĞǀĞũĂĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞŝŶĐůƵƐĆŽƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŵĂůŝƋƵŝĚĞǌĚĂƐĐŽƚĂƐĞĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞƉŽŶĚĞƌĂĕĆŽ
ƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŵŽǀŽůƵŵĞĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĚĂƐŽƚĂƐĞŵŝƚŝĚĂƐƉĞůŽ&hEK͘

ϳ͘ϭ͘ϭ͘KƐƚƌŝďƵƚŽƐŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƐŽďƌĞĂdĂǆĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƐĞƌĆŽĂƌĐĂĚŽƐƉĞůŽƐƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ
ƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞĨŝŶŝĚŽƐŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƚƌŝďƵƚĄƌŝĂĂƉůŝĐĄǀĞů͘

ϳ͘ϭ͘Ϯ͘WĂƌĂŽƐĨŝŶƐĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ĞŶƚĞŶĚĞͲƐĞƉŽƌĚŝĂƷƚŝůƋƵĂůƋƵĞƌĚŝĂƋƵĞŶĆŽƐĞũĂƐĄďĂĚŽ͕ĚŽŵŝŶŐŽŽƵ
dia declarado como feriado nacional (“Dia Útil”). CasoĂƐĚĂƚĂƐĞŵƋƵĞǀĞŶŚĂŵĂŽĐŽƌƌĞƌĞǀĞŶƚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐ
ĚĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ŶĆŽ ƐĞũĂŵ ŝĂ jƚŝů͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĚĞĨŝŶŝĕĆŽ ĚĞƐƚĞ ŝƚĞŵ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌͲƐĞͲĄ ĐŽŵŽ Ă ĚĂƚĂ ĚĞǀŝĚĂ
ƉĂƌĂŽƌĞĨĞƌŝĚŽĞǀĞŶƚŽŽŝĂjƚŝůŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƐĞŐƵŝŶƚĞĞͬŽƵĐĂƐŽĂƐĚĂƚĂƐĞŵƋƵĞǀĞŶŚĂŵĂŽĐŽƌƌĞƌĞǀĞŶƚŽƐ
ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĚĂ ϯ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ƐĞũĂŵ Ğŵ ĚŝĂƐ Ğŵ ƋƵĞ Ă ϯ ŶĆŽ ĞƐƚĞũĂ Ğŵ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌͲƐĞͲĄ ĐŽŵŽ Ă ĚĂƚĂ ĚĞǀŝĚĂ ƉĂƌĂ Ž ƌĞĨĞƌŝĚŽ ĞǀĞŶƚŽ Ž ĚŝĂ ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ Ğŵ ƋƵĞ Ă ϯ
ĞƐƚĞũĂĞŵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐŽƚĂƐĞƐƚĞũĂŵĞůĞƚƌŽŶŝĐĂŵĞŶƚĞĐƵƐƚŽĚŝĂĚĂƐŶĂϯ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŝƚĞŵϴ͘ϭϭ
ĂďĂŝǆŽ͘

32

286

ϳ͘Ϯ͘  dĂǆĂ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƐĞƌĄ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚĂ ĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ Ğ ƉĂŐĂ ŵĞŶƐĂůŵĞŶƚĞ ĂŽ D/E/^dZKZ͕ ƉŽƌ
ƉĞƌşŽĚŽǀĞŶĐŝĚŽ͕ĂƚĠŽϱǑ;ƋƵŝŶƚŽͿŝĂjƚŝůĚŽŵġƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞĂŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐ͘

ϳ͘ϯ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂͲƐĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚŽ&hEKĂƐŽŵĂĂůŐĠďƌŝĐĂĚŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚŝƐƉŽŶşǀĞůĐŽŵŽƐƚŝǀŽƐĞŽƐ
ƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKƉƌĞĐŝĨŝĐĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞŽŝƚĞŵϰ͘ϴĞŝƚĞŵϰ͘ϴ͘ϭĂĐŝŵĂ͕ŵĂŝƐ
ŽƐǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌĚŽƐƚŝǀŽƐĞĚŽƐƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌ͕ŵĞŶŽƐĂƐĞǆŝŐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚŽ&hEK͘

ϳ͘ϰ͘YƵĂŶĚŽĚĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŽƚĂƐĚŽ&hEK͕ƉŽĚĞƌĄƐĞƌĚĞǀŝĚĂƉĞůŽƐŽƚŝƐƚĂƐƵŵĂƚĂǆĂĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƉƌŝŵĄƌŝĂ͕ ƉŽƌ ŽƚĂ ƐƵďƐĐƌŝƚĂ͕ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ă Ƶŵ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂů ĨŝǆŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ Ğŵ ĐĂĚĂ
ŶŽǀĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞŽƚĂƐ͘

ϳ͘ϰ͘ϭ͘KƐƌĞĐƵƌƐŽƐĐĂƉƚĂĚŽƐĂƚşƚƵůŽĚĞƚĂǆĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƌŝŵĄƌŝĂƐĞƌĆŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐĐƵƐƚŽƐ
ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƉƌŝŵĄƌŝĂ͘ ĂƐŽ ĂƉſƐ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƉƌŝŵĄƌŝĂ ĚĂƐ ŽƚĂƐ ŚĂũĂ
ĂůŐƵŵǀĂůŽƌƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂƚĂǆĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƌŝŵĄƌŝĂ͕ƚĂůǀĂůŽƌƐĞƌĄƌĞǀĞƌƚŝĚŽ
ĞŵďĞŶĞĨşĐŝŽĚŽ&hEK͘

ϳ͘ϱ͘EĆŽŚĂǀĞƌĄĐŽďƌĂŶĕĂĚĞƚĂǆĂĚĞŝŶŐƌĞƐƐŽŽƵƚĂǆĂĚĞƐĂşĚĂ͕ŽƵĚĞƋƵĂůƋƵĞƌƚĂǆĂĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘YƵĂŶĚŽĚĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŶŽǀĂƐĞŵŝƐƐƁĞƐĚĞŽƚĂƐ͕ŽƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐƋƵĞĂĚƋƵŝƌŝƌĞŵŽƚĂƐĚĂŶŽǀĂĞŵŝƐƐĆŽ
ĚĞǀĞƌĆŽ ĂƌĐĂƌ ĐŽŵ Ă ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ĐƵƐƚŽƐ ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ ă ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĂƐ ŽƚĂƐ ŽďũĞƚŽ ĚĂƐ ŶŽǀĂƐ ĞŵŝƐƐƁĞƐ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ ĚŽ ŝƚĞŵ ϳ͘ϰ ĂĐŝŵĂ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ Ă ĐŽďƌĂŶĕĂ ĚĞ ƚĂŝƐ ĐƵƐƚŽƐ ƐĞƌĄ ĂƉƌŽǀĂĚĂ Ğ
ĚĞĨŝŶŝĚĂŶŽŵĞƐŵŽĂƚŽƋƵĞĂƉƌŽǀĂƌĂƐŶŽǀĂƐĞŵŝƐƐƁĞƐ͘

ϴ͘/^dZ/h/K͕^h^Z/K͕/Ed'Z>/KE'K/K^Kd^

ϴ͘ϭ͘  ĐĂĚĂ ŶŽǀĂ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ŽƚĂƐ ĚŽ &hEK͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ŝƚĞŵ ϴ͘ϰ ĂďĂŝǆŽ͕ ĂƐ ŽƚĂƐ ƐĞƌĆŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ŽĨĞƌƚĂ
ƉƷďůŝĐĂƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂ͕ŽƵĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽ͕ŶĂsDŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘

ϴ͘Ϯ͘ EĂ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ŽƚĂƐ ĚŽ &hEK͕ ƐĞƌĆŽ ĞŵŝƚŝĚĂƐ ĂƚĠ ϰ͘ϭϱϬ͘ϬϬϬ ;ƋƵĂƚƌŽ ŵŝůŚƁĞƐ Ğ ĐĞŶƚŽ Ğ
ĐŝŶƋƵĞŶƚĂ ŵŝůͿ ĚĞ ŽƚĂƐ͕ ŶŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ ZΨϭϬϬ͕ϬϬ ;ĐĞŵ ƌĞĂŝƐͿ ĐĂĚĂ͕ ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽ Ž ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ĂƚĠ
ZΨϰϭϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ;ƋƵĂƚƌŽĐĞŶƚŽƐ Ğ ƋƵŝŶǌĞ ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ ƌĞĂŝƐͿ (“Patrimônio Inicial”), na data de emissão, qual
ƐĞũĂ͕ĂĚĂƚĂĚĂϭǐ;Ɖƌŝmeira) integralização de Cotas do FUNDO (“Data de Emissão”), observada a possibilidade
ĚĞ ĐŽůŽĐĂĕĆŽ ƉĂƌĐŝĂů ĚĂƐ ŽƚĂƐ ĚĂ ϭǐ ;ƉƌŝŵĞŝƌĂͿ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚŽ &hEK͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ƐĞũĂ ĐŽůŽĐĂĚŽ͕ ƉĞůŽ ŵĞŶŽƐ͕
ϱϬϬ͘ϬϬϬ;ƋƵŝŶŚĞŶƚĂƐŵŝůͿĚĞŽƚĂƐ͕ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ĐŝŶƋƵĞŶƚĂŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͿ͕
ŶĂĚĂƚĂĚĞĞmissão (“Patrimônio Mínimo Inicial”). Adicionalmente, a quantidade de Cotas inicialmente ofertada
ŶŽąŵďŝƚŽĚĂƉƌŝŵĞŝƌĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞŽƚĂƐĚŽ&hEKƉŽĚĞƌĄƐĞƌĂĐƌĞƐĐŝĚĂĚĞƵŵůŽƚĞĂĚŝĐŝŽŶĂů͕ĂƐĞƌĞŵŝƚŝĚŽŶĂ
ĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽĂƌƚŝŐŽϭϰ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑ͕ĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬ͕ĚĞĂƚĠϴϯϬ͘ϬϬϬ;ŽŝƚŽĐĞŶƚĂƐĞƚƌŝŶƚĂŵŝůͿŽƚĂƐ͕
ƉĞƌĨĂǌĞŶĚŽ Ž ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ĂƚĠ ZΨϴϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ;ŽŝƚĞŶƚĂ Ğ ƚƌġƐ ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ ƌĞĂŝƐͿ ŶĂ ĂƚĂ ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ͕
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĂĂƚĠϮϬй;ǀŝŶƚĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚĂƐŽƚĂƐŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞŽĨĞƌƚĂĚĂƐ͘
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ϴ͘Ϯ͘ϭ͘ĐĂĚĂŶŽǀĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞŽƚĂƐĚŽ&hEK͕ĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĂƐŽƚĂƐ͕ŽďũĞƚŽĚĞŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ
ĚĞǀĞƌĄƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂŶŽƉƌĂǌŽŵĄǆŝŵŽĚĞϲ;ƐĞŝƐͿŵĞƐĞƐĐŽŶƚĂĚŽĚĂĚĂƚĂĚĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚŽĂŶƷŶĐŝŽĚĞŝŶşĐŝŽĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉůŝĐĄǀĞů͘

ϴ͘Ϯ͘ϭ͘ϭ͘KD/E/^dZKZƉŽĚĞƌĄĞŶĐĞƌƌĂƌĂŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĂŶƚĞƐĚŽƉƌĂǌŽŝŶĚŝĐĂĚŽŶŽ ŝƚĞŵ
ϴ͘Ϯ͘ϭ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚŽĂŶƷŶĐŝŽĚĞĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĞĚĞƐĚĞƋƵĞĂƚŝŶŐŝĚŽŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽDşŶŝŵŽ/ŶŝĐŝĂů͕
ŽƵ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ŽŵŽŶƚĂŶƚĞĂƐĞƌĚĞĨŝŶŝĚŽĞŵĐĂĚĂŶŽǀĂĞŵŝƐƐĆŽ͘

ϴ͘Ϯ͘Ϯ͘ Ɛ ŽƚĂƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ƐƵďƐĐƌŝƚĂƐ ĂƚĠ Ă ĚĂƚĂ ĚĞ ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ ŽĨĞƌƚĂ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ĐĂĚĂ
ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ŽƚĂƐ͘ YƵĂŶĚŽ ĚĂ ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ ĚĂƐ ŽƚĂƐ͕ Ž ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌ ĚĞǀĞƌĄ ĂƐƐŝŶĂƌ Ž ďŽůĞƚŝŵ ĚĞ ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ Ğ Ž
ƚĞƌŵŽ ĚĞ ĐŝġŶĐŝĂ ĚĞ ƌŝƐĐŽ Ğ ĂĚĞƐĆŽ ĂŽ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ ƉĂƌĂ ĂƚĞƐƚĂƌ ƋƵĞ ƚŽŵŽƵ ĐŝġŶĐŝĂ ;ĂͿ ĚŽ ƚĞŽƌ ĚĞƐƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͖;ďͿĚŽƚĞŽƌĚŽƉƌŽƐƉĞĐƚŽĚĂŽĨĞƌƚĂĚĞŽƚĂƐĚŽ&hEK(“Prospecto”)͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉůŝĐĄǀĞů͖;ĐͿĚŽƐ
ƌŝƐĐŽƐ ĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐ ĂŽ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ŶŽ &hEK͕ ĚĞƐĐƌŝƚŽƐ ŶŽ ŝƚĞŵ ϲ ĚĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͖ ;ĚͿ ĚĂ WŽůşƚŝĐĂ ĚĞ
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞƐĐƌŝƚĂŶŽŝƚĞŵϰĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͖Ğ;ĞͿĚĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ŶĞŐĂƚŝǀŽ͕Ğ͕ƐĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ĚĞƐƵĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƉŽƌĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞƐĂƉŽƌƚĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ͘

ϴ͘ϯ͘^ĞƌĄƉĞƌŵŝƚŝĚĂĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽƉĂƌĐŝĂůĚĂƐŽƚĂƐĚĂƉƌŝŵĞŝƌĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞŽƚĂƐĚŽ&hEK͕ŶĂĨŽƌŵĂĚŽŝƚĞŵ
ϴ͘ϮĂĐŝŵĂ͘

ϴ͘ϯ͘ϭ͘ĂƐŽĨŝŶĚŽŽƉƌĂǌŽƉĂƌĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĞŽƚĂƐĚĂĞŵŝƐƐĆŽŝŶŝĐŝĂůĚŽ&hEK͕ƚĞŶŚĂŵƐŝĚŽƐƵďƐĐƌŝƚĂƐŽƚĂƐ
Ğŵ ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ă ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ DşŶŝŵŽ /ŶŝĐŝĂů͕ ŽƵ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ž ĐĂƐŽ͕ Ž ŵŽŶƚĂŶƚĞ Ă ƐĞƌ ĚĞĨŝŶŝĚŽ Ğŵ
ĐĂĚĂŶŽǀĂĞŵŝƐƐĆŽ͕D/E/^dZKZĚĞǀĞƌĄ͗

;ĂͿ

ĚĞǀŽůǀĞƌ͕ ĂŽƐ ƐƵďƐĐƌŝƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƚŝǀĞƌĞŵ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽ ĂƐ ŽƚĂƐ͕ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ƌĞĐĞďŝĚŽƐ͕
ĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐ ĚŽƐ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ůşƋƵŝĚŽƐ ĂƵĨĞƌŝĚŽƐ ƉĞůĂƐ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĚŽ &hEK͕ ŶĂƐ ƉƌŽƉŽƌĕƁĞƐ
ĚĂƐ ŽƚĂƐ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐ͕ ĚĞĚƵǌŝĚŽƐ ĚŽƐ ƚƌŝďƵƚŽƐ ŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐ Ğ ĚĂƐ ĚĞŵĂŝƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ Ğ ĞŶĐĂƌŐŽƐ ĚŽ
&hEK͖Ğ


;ďͿ

Ğŵ ƐĞ ƚƌĂƚĂŶĚŽ ĚĞ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ŽƚĂƐ ĚŽ &hEK͕ ƉƌŽĐĞĚĞƌ ă ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽ &hEK͕
ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽŝƚĞŵϭϲĂďĂŝǆŽ͕ĂŶĞǆĂŶĚŽĂŽƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽŽĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞĚĂ
ĚĞǀŽůƵĕĆŽĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞĂĂůşŶĞĂĂĐŝŵĂ͘


ϴ͘ϯ͘Ϯ͘  ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ ĚĞ ŽƚĂƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ĐĂĚĂ ŶŽǀĂ ĞŵŝƐƐĆŽ ƐĞƌĄ ĨĞŝƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ ĚŽ ďŽůĞƚŝŵ ĚĞ
ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ͕ ƋƵĞ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĄ ĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚĂ ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ Ğ ƐĞƌĄ ĂƵƚĞŶƚŝĐĂĚŽ ƉĞůŽ
D/E/^dZKZ͘

ϴ͘ϯ͘ϯ͘ K &hEK ĞŶƚƌĂƌĄ Ğŵ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĂƉſƐ Ă ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĂƐ ŽƚĂƐ ĚĞ ƐƵĂ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ĞŵŝƐƐĆŽ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ/ŶŝĐŝĂůĞŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͘

ϴ͘ϰ͘ K &hEK͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉƌĠǀŝĂ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ƉŽĚĞƌĄ ƉƌŽŵŽǀĞƌ ĞŵŝƐƐƁĞƐ ĚĞ
ŶŽǀĂƐŽƚĂƐƉĂƌĂĐĂƉƚĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ͘
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ϴ͘ϰ͘ϭ͘ƐŽƚĂƐŽďũĞƚŽĚĂŶŽǀĂĞŵŝƐƐĆŽĂƐƐĞŐƵƌĂƌĆŽĂƐĞƵƐƚŝƚƵůĂƌĞƐĚŝƌĞŝƚŽƐŝŐƵĂŝƐĂŽƐĐŽŶĨĞƌŝĚŽƐăƐŽƚĂƐũĄ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƋƵĞ͕ĂƉſƐǀĞƌŝĨŝĐĂĚĂƉĞůŽD/E/^dZKZĂǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕Ă
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐƋƵĞĂƉƌŽǀĂƌĂŶŽǀĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞŽƚĂƐƉŽĚĞƌĄĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌƉĞƌşŽĚŽ͕ŶĆŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂŽ
ƉƌĂǌŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂƐŽƚĂƐŽďũĞƚŽĚĂŶŽǀĂĞŵŝƐƐĆŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞŽƋƵĂůĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐŽƚĂƐŶĆŽĚĂƌĆŽĚŝƌĞŝƚŽă
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞͬŽƵăĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂů͘

ϴ͘ϰ͘Ϯ͘ K ƉƌĞĕŽ ĚĞ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĂƐ ŶŽǀĂƐ ŽƚĂƐ ƐĞƌĄ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ŶĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ƋƵĞ ĚĞůŝďĞƌĂƌ
ƐŽďƌĞ Ă ŶŽǀĂ ĞŵŝƐƐĆŽ͕ ĚĞǀĞŶĚŽ Ž D/E/^dZKZ ƐƵďŵĞƚĞƌ ă ƌĞĨĞƌŝĚĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ƵŵĂ ƐƵŐĞƐƚĆŽ ƐŽďƌĞ Ă
ĨŽƌŵĂĚĞĚĞĨŝŶŝĕĆŽĚŽƉƌĞĕŽĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂƐŶŽǀĂƐŽƚĂƐ͘

ϴ͘ϰ͘ϯ͘ EĆŽ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ŝŶŝĐŝĂĚĂ ŶŽǀĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ŽƚĂƐ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ƐƵďƐĐƌŝƚĂ ŽƵ ĐĂŶĐĞůĂĚĂ Ă
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘

ϴ͘ϱ͘^ĞŵƉƌĞƉƌĞũƵşǌŽĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƐŝƚĞŶƐϴ͘ϰĞƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂĐŝŵĂ͕ŽD/E/^dZKZĨŝĐĂĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽĂĞŵŝƚŝƌ
ŶŽǀĂƐ ŽƚĂƐ ĚŽ &hEK ƉĂƌĂ Ž Ĩŝŵ ĞǆĐůƵƐŝǀŽ ĚĞ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚŽƐ ƚŝǀŽƐ͕ ƐĞŵ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ Ğŵ
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐ ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĂďĂŝǆŽ͕ ĚĞǀĞŶĚŽ ĂŝŶĚĂ ŽďƐĞƌǀĂƌ Ž
ĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƐŝŶĐŝƐŽƐ;ŝͿĂ;ŝǆͿĚŽŝƚĞŵϴ͘ϱ͘ϭĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘

;ĂͿ

ĂƉŝƚĂůDĄǆŝŵŽƵƚŽƌŝǌĂĚŽĞWƌĞĕŽĚĞŵŝƐƐĆŽ͘ KĐĂƉŝƚĂůŵĄǆŝŵŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƉĂƌĂŶŽǀĂƐĞŵŝƐƐƁĞƐĚĞ
ĐŽƚĂƐ ĚŽ &hEK ƐĞƌĄ ĚĞ ZΨϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ;ĚŽŝƐ ďŝůŚƁĞƐ ĚĞ ƌĞĂŝƐͿ (“Capital Máximo Autorizado”),
ƐĞŶĚŽƋƵĞŽƉƌĞĕŽƵŶŝƚĄƌŝŽĚĞĞŵŝƐƐĆŽƐĞƌĄĚĞĨŝŶŝĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞŝƚĞŵϴ͘ϱ͘ϭ͕ŝŶĐŝƐŽ/ĂďĂŝǆŽ͘


;ďͿ

>ŽƚĞ ĚŝĐŝŽŶĂů͘ ^Ğ ĂƐƐŝŵ ĂƉƌŽǀĂĚŽ ƉĞůŽ D/E/^dZKZ ŶŽ ĂƚŽ ƉĞůŽ ƋƵĂů ĂƉƌŽǀĂƌ Ă ŶŽǀĂ ĞŵŝƐƐĆŽ͕ Ž
ŵŽŶƚĂŶƚĞ ƚŽƚĂů ĚĂ ŽĨĞƌƚĂ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ĂĐƌĞƐĐŝĚŽ Ğŵ ĂƚĠ ϮϬй ;ǀŝŶƚĞ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ͕ Ă ĐƌŝƚĠƌŝŽ ĚŽ
D/E/^dZKZ (“>ŽƚĞ ĚŝĐŝŽŶĂů”), conforme fĂĐƵůƚĂĚŽ ƉĞůŽ ĂƌƚŝŐŽ ϭϰ͕ Α ϮǑ͕ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϰϬϬ͕
ƐĞŶĚŽ ĐĞƌƚŽ ƋƵĞ ĂƐ ŽƚĂƐ ĚŽ >ŽƚĞ ĚŝĐŝŽŶĂů ŽďũĞƚŽ ĚĂ ŽĨĞƌƚĂ ƐĞƌĆŽ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ă ĂƚĞŶĚĞƌ Ƶŵ ĞǀĞŶƚƵĂů
ĞǆĐĞƐƐŽĚĞĚĞŵĂŶĚĂƋƵĞǀĞŶŚĂĂƐĞƌĐŽŶƐƚĂƚĂĚŽŶŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚĂŽĨĞƌƚĂ͘


;ĐͿ

^ƵďƐĐƌŝĕĆŽ͘EŽĂƚŽĚĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽŽƐƵďƐĐƌŝƚŽƌĂƐƐŝŶĂƌĄŽďŽůĞƚŝŵĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ͘^ĞƌĄĂĚŵŝƚŝĚŽŽĚŝƌĞŝƚŽ
ĚĞ ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ ĚĞ ƐŽďƌĂƐ ĚĂƐ ŽƚĂƐ ŽďũĞƚŽ ĚĂ ŽĨĞƌƚĂ͕ ĐĂƐŽ ĂƐƐŝŵ ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ ƉĞůĂ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ
ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽƐƉƌĂǌŽƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽƐƉĞůĂϯ͘


;ĚͿ

EĞŐŽĐŝĂĕĆŽ ĚĂƐ ŽƚĂƐ͘ Ɛ ŽƚĂƐ ŽďũĞƚŽ ĚĂ ŽĨĞƌƚĂ ƐĞƌĆŽ ŶĞŐŽĐŝĂĚĂƐ Ğŵ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ďŽůƐĂ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĚŽƉĞůĂϯ͘


;ĞͿ

ŵŽƌƚŝǌĂĕƁĞƐĞZĞƐŐĂƚĞ͘K&hEK͕ƉŽƌƐĞƚƌĂƚĂƌĚĞƵŵĐŽŶĚŽŵşŶŝŽĨĞĐŚĂĚŽ͕ŶĆŽĂĚŵŝƚĞĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ
ĚĞ ƌĞƐŐĂƚĞ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƐƵĂ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ͕ ƐĞŶĚŽ ĂĚŵŝƚŝĚĂƐ ĂŵŽƌƚŝǌĂĕƁĞƐ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ŝƚĞŵ ϭϮ͘Ϯ ĚĞƐƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘
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ϴ͘ϱ͘ϭ͘ŶĐĞƌƌĂĚŽŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂϭǐ ĞŵŝƐƐĆŽĚĞŽƚĂƐ͕ĂƐŶŽǀĂƐĞŵŝƐƐƁĞƐĚĞĐŽƚĂƐƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌ
ĂƉƌŽǀĂĚĂƐƉĞůŽD/E/^dZKZ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĂƉŝƚĂůDĄǆŝŵŽƵƚŽƌŝǌĂĚŽĞŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽŝƚĞŵϴ͘ϰĂĐŝŵĂ͕ŽƵ
ƉŽƌ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ ƉĞůŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ Ğŵ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ Ž ĂƚŽ ƋƵĞ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƉĞůĂ ŶŽǀĂ
ĞŵŝƐƐĆŽĚĞĐŽƚĂƐĚĞǀĞƌĄĚŝƐƉŽƌƐŽďƌĞĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĂĞŵŝƐƐĆŽ͕ĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĂƐĐŽƚĂƐĞĂ
ĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƋƵĞ͗

;ĂͿ

KǀĂůŽƌĚĞĐĂĚĂŶŽǀĂĐŽƚĂĚĞǀĞƌĄƐĞƌĨŝǆĂĚŽ͕ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂĂŵĠĚŝĂĚŽƉƌĞĕŽĚĂƐ
ĐŽƚĂƐĚŽ&hEKŶŽŵĞƌĐĂĚŽƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽ͕ƉŽĚĞŶĚŽŽƐŽƚŝƐƚĂƐŽƵŽD/E/^dZKZ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕
ĐŽŶƚƵĚŽ͕ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƋƵĞ Ž ǀĂůŽƌ ĚĞ ĐĂĚĂ ŶŽǀĂ ĐŽƚĂ ƐĞƌĄ ĨŝǆĂĚŽ ĐŽŵ ďĂƐĞ͗ ;ŝͿ ŶĂ ŵĠĚŝĂ ĚŽ ƉƌĞĕŽ ĚĞ
ĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ŽƚĂƐ ĚŽ &hEK ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ ƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽ ŶŽƐ ϵϬ ;ŶŽǀĞŶƚĂͿ ĚŝĂƐ ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐăĚĂƚĂĚŽĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽĚŽ&hEKƐŽďƌĞĂĞŵŝƐƐĆŽĚĂƐŶŽǀĂƐŽƚĂƐŽďũĞƚŽĚĂŽĨĞƌƚĂ͖;ŝŝͿŶŽ
ǀĂůŽƌƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĂƐŽƚĂƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůŽƋƵŽĐŝĞŶƚĞĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĐŽŶƚĄďŝů
ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĚŽ&hEKĞŽŶƷŵĞƌŽĚĞŽƚĂƐũĄĞŵŝƚŝĚĂƐ͖ĞͬŽƵ;ŝŝŝͿŶĂƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐĚĞƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽ
&hEK͘


;ďͿ

ŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ Ğŵ ĚŝĂ ĐŽŵ ƐƵĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ ĐŽŵ Ž &hEK ƋƵĞ ĞƐƚĞũĂŵ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ ƉĞƌĂŶƚĞ Ă
ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌĂ ĚĂƐ ŽƚĂƐ͕ ŶĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ĐŽƌƚĞ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂ ƋƵĂŶĚŽ ĚĂ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĂ ŶŽǀĂ
ĞŵŝƐƐĆŽ͕ ĨŝĐĂ ĂƐƐĞŐƵƌĂĚŽ͕ ŶĂƐ ĨƵƚƵƌĂƐ ĞŵŝƐƐƁĞƐ ĚĞ ŽƚĂƐ͕ Ž ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ ŶĂ ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ ĚĞ
ŶŽǀĂƐ ŽƚĂƐ͕ ŶĂ ƉƌŽƉŽƌĕĆŽ ĚŽ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŽƚĂƐ ƋƵĞ ƉŽƐƐƵşƌĞŵ͕ ĚŝƌĞŝƚŽ ĞƐƚĞ ĐŽŶĐĞĚŝĚŽ ƉĂƌĂ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ĞŵƉƌĂǌŽ ĂƐĞƌĚĞĨŝŶŝĚŽ ŶŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŽĨĞƌƚĂ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŶĆŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂϭϬ;ĚĞǌͿ ŝĂƐ
jƚĞŝƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽƐƉƌĂǌŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐƉƌĂƚŝĐĂĚŽƐƉĞůĂϯ͘


;ĐͿ

EĂŶŽǀĂĞŵŝƐƐĆŽ͕ŽƐŽƚŝƐƚĂƐƉŽĚĞƌĆŽĐĞĚĞƌƐĞƵĚŝƌĞŝƚŽĚĞƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĞŶƚƌĞŽƐĐŽƚŝƐƚĂƐŽƵĂƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͘


;ĚͿ

Ɛ ŽƚĂƐ ŽďũĞƚŽ ĚĂ ŶŽǀĂ ĞŵŝƐƐĆŽ ĂƐƐĞŐƵƌĂƌĆŽ Ă ƐĞƵƐ ƚŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŝƌĞŝƚŽƐ ŝĚġŶƚŝĐŽƐ ĂŽƐ ĚĂƐ ŽƚĂƐ ũĄ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘


;ĞͿ

^ƵũĞŝƚŽĂŽƋƵĞǀŝĞƌĂƐĞƌĂƉƌŽǀĂĚŽĞŵƌĞůĂĕĆŽăŶŽǀĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞŽƚĂƐ͕ĞƐƚĂƐĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐ
ăǀŝƐƚĂĞĞŵŵŽĞĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞŶĂĐŝŽŶĂů͘


;ĨͿ

ĂƐŽŶĆŽƐĞũĂƐƵďƐĐƌŝƚĂĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞŵşŶŝŵĂĚĂƐŽƚĂƐĚĂŶŽǀĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞŶƚƌŽĚŽƉƌĂǌŽƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌ͕
ŽD/E/^dZKZĚĞǀĞƌĄĨĂǌĞƌŽƌĂƚĞŝŽĞŶƚƌĞŽƐƐƵďƐĐƌŝƚŽƌĞƐĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƌĞĐĞďŝĚŽƐ͕ŶĂƐ
ƉƌŽƉŽƌĕƁĞƐĚĂƐŽƚĂƐŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐĞĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĚŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐůşƋƵŝĚŽƐĂƵĨĞƌŝĚŽƐƉĞůĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĚŽ
ĨƵŶĚŽ͘


;ŐͿ

^Ğ Ă ĚĂƚĂ ĚĞ ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽďƌŝŐĂĕĆŽ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ŽƵ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĞ
ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ Ğŵ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ĐŽŝŶĐŝĚŝƌ ĐŽŵ Ƶŵ ĨĞƌŝĂĚŽ ŶĂĐŝŽŶĂů͕ Ă ĚĂƚĂ ƉĂƌĂ Ž
ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĞĨĞƚŝǀŽĚĂŽďƌŝŐĂĕĆŽƐĞƌĄƉƌŽƌƌŽŐĂĚĂƉĂƌĂŽŝĂjƚŝůŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ͘


;ŚͿ

 ĂĚŵŝƚŝĚŽ ƋƵĞ͕ ŶĂƐ ŶŽǀĂƐ ĞŵŝƐƐƁĞƐ ĚĞ ŽƚĂƐ͕ ƐĞũĂ ĂƉƌŽǀĂĚŽ ƋƵĞ Ă ƉĂƌĐĞůĂ ĚĂ ŶŽǀĂ ĞŵŝƐƐĆŽ ŶĆŽ
ƐƵďƐĐƌŝƚĂŶŽƉƌĂǌŽƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌƐĞũĂĐĂŶĐĞůĂĚĂ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞƐĞũĂĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽŶŽĂƚŽƋƵĞĂƉƌŽǀĂƌĂŶŽǀĂ
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ĞŵŝƐƐĆŽ ƵŵĂ ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ŵşŶŝŵĂ ĚĞ ĐŽƚĂƐ ŽƵ Ƶŵ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ ŽƐ ƋƵĂŝƐ ƐĞƌĄ
ǀĄůŝĚĂĂŽĨĞƌƚĂ͕ĂƉůŝĐĂŶĚŽͲƐĞ͕ŶŽƋƵĞĐŽƵďĞƌ͕ĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŶƚŝĚĂƐŶŽƐ ĂƌƚŝŐŽƐϯϬĞϯϭĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽ
sDϰϬϬ͘

;ŝͿ

EĆŽƉŽĚĞƌĄƐĞƌŝŶŝĐŝĂĚĂŶŽǀĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞ ŽƚĂƐĂŶƚĞƐĚĞƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƐƵďƐĐƌŝƚĂŽƵĐĂŶĐĞůĂĚĂ͕ĂŝŶĚĂ
ƋƵĞƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘


ϴ͘ϲ͘ Ɛ ŽƚĂƐ ƐĆŽ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂŝƐ͕ ŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂƐ Ğ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵ Ă ĨƌĂĕƁĞƐ ŝĚĞĂŝƐ ĚŽ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ĚŽ &hEK͕ ĐƵũĂ
ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ ƉƌĞƐƵŵĞͲƐĞ ƉĞůŽ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚŽ ŶŽŵĞ ĚŽ ŽƚŝƐƚĂ ŶŽ ůŝǀƌŽ ĚĞ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ĐŽƚŝƐƚĂƐ ŽƵ ŶĂ ĐŽŶƚĂ ĚĞ
ĚĞƉſƐŝƚŽĚĂƐŽƚĂƐ͘

ϴ͘ϳ͘ƐŽƚĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂĐĂĚĂĞŵŝƐƐĆŽƐĞƌĆŽŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐăǀŝƐƚĂ͕ŶŽĂƚŽĚĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ͕ĞŵŵŽĞĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞ
ŶĂĐŝŽŶĂů͕ŶĆŽŚĂǀĞŶĚŽĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘

ϴ͘ϳ͘ϭ͘ƐŽƚĂƐĚĞĐĂĚĂĞŵŝƐƐĆŽƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌƐƵďƐĐƌŝƚĂƐƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƋƵĞĂƐŽƚĂƐƋƵĞŶĆŽĨŽƌĞŵ
ƐƵďƐĐƌŝƚĂƐĂƚĠĂĚĂƚĂĚĞĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŽĨĞƌƚĂƐĞƌĆŽĐĂŶĐĞůĂĚĂƐƉĞůŽD/E/^dZKZŶŽƐƚĞƌŵŽƐ
ĚĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͘

ϴ͘ϴ͘ƐŽƚĂƐƐĞƌĆŽĞŵŝƚŝĚĂƐĞŵĐůĂƐƐĞƷŶŝĐĂ͘

ϴ͘ϵ͘ KƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ŶĆŽ ƉŽĚĞƌĆŽ ĞǆĞƌĐĞƌ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĚŝƌĞŝƚŽƐ ƐŽďƌĞ ŽƐ ƚŝǀŽƐ Ğ ƚŝǀŽƐ ĚĞ >ŝƋƵŝĚĞǌ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚŽ
ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEK͘

ϴ͘ϭϬ͘ƚĠƋƵĞŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽ&hEKƉƌĞǀŝƐƚŽŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞũĂ
ĐŽŶĐĞĚŝĚŽ ƉĞůĂ sD͕ ĂƐ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƐ ƌĞĐĞďŝĚĂƐ ŶĂ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ŽƚĂƐ ĚĂ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚŽ &hEK
ƐĞƌĆŽĂƉůŝĐĂĚĂƐŶŽƐƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌ͕ĐŽŵůŝƋƵŝĚĞǌĐŽŵƉĂƚşǀĞůĐŽŵĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽ&hEK͘

ϴ͘ϭϭ͘ Ɛ ŽƚĂƐ ĚŽ &hEK ƐĞƌĆŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ ƉƌŝŵĄƌŝŽ Ğ ƉĂƌĂ ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ Ğŵ
ŵĞƌĐĂĚŽƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽĞŵŵĞƌĐĂĚŽĚĞďĂůĐĆŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽĞͬŽƵĞŵŵĞƌĐĂĚŽĚĞďŽůƐĂ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐƉĞůĂϯ͘

ϴ͘ϭϭ͘ϭ͘YƵĂůƋƵĞƌŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĚĞŽƚĂƐĚĞǀĞƐĞƌĨĞŝƚĂĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĞŵďŽůƐĂƐĚĞǀĂůŽƌĞƐŽƵŶŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞ
ďĂůĐĆŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĞůĂ>ĞŝŶǑϭϭ͘ϭϵϲ͕ĚĞϮϭĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϱ͘

ϴ͘ϭϭ͘Ϯ͘ WĂƌĂ ĞĨĞŝƚŽƐ ĚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ ŝƚĞŵ ϴ͘ϭϭ͘ϭ͕ ŶĆŽ ƐĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ ĚĞ ŽƚĂƐ ĂƐ ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ
ŶĆŽŽŶĞƌŽƐĂƐĚĞŽƚĂƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞĚŽĂĕĆŽ͕ŚĞƌĂŶĕĂĞƐƵĐĞƐƐĆŽ͘

ϴ͘ϭϮ͘KďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕Ž&hEKƉŽĚĞƌĄĐŽŶƚĂƌĐŽŵŽƐĞƌǀŝĕŽ
ĚĞ ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ;ŵĂƌŬĞƚ ŵĂŬŝŶŐͿ͕ ƐĞŶĚŽ ĐĞƌƚŽ ƋƵĞ ĐĂƐŽ ŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂĚŽƌ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĂƐ
ŽƚĂƐĚŽ&hEKŶŽŵĞƌĐĂĚŽƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽǀĞŶŚĂŵĂƐĞƌĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ƐĞƌĄ ĚŝǀƵůŐĂĚŽĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽĂŽŵĞƌĐĂĚŽ
ŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽŽƐŽƚŝƐƚĂƐĞͬŽƵƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐĂĐĞƌĐĂĚĞƚĂůĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͘
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ϴ͘ϭϮ͘ϭ͘ǀĞĚĂĚŽĂŽD/E/^dZKZŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂĨƵŶĕĆŽĚĞĨŽƌŵĂĚŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽƉĂƌĂĂƐŽƚĂƐĚŽ&hEK͘
 ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚĞ ƉĞƐƐŽĂƐ ůŝŐĂĚĂƐ ĂŽ D/E/^dZKZ ƉĂƌĂ Ž ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĂ ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂĚŽƌ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ
ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĂƉƌŽǀĂĚĂ Ğŵ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϰϳϮ͘ 
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚŽƐĞƌǀŝĕŽĚĞĨŽƌŵĂĚŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽŶĆŽƐĞƌĄŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂ͘

ϵ͘Z^'d͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞŽ&hEKĠĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƐŽďĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽŶĚŽŵşŶŝŽĨĞĐŚĂĚŽ͕ŶĆŽĠƉĞƌŵŝƚŝĚŽŽ
ƌĞƐŐĂƚĞ ĚĞ ŽƚĂƐ͕ ƐĂůǀŽ ŶĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽ &hEK͕ ĐĂƐŽ Ğŵ ƋƵĞ ƐĞ ĂƉůŝĐĂƌĄ Ž ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ ŝƚĞŵ ϭϲ
ĂďĂŝǆŽ͘

ϭϬ͘EZ'K^͘ůĠŵĚĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽD/E/^dZKZĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚŽ&hEK͕
ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŵĞŶĐĂƌŐŽƐĚŽ&hEKĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚĞƐƉĞƐĂƐ͗;ĂͿƚĂǆĂƐ͕ŝŵƉŽƐƚŽƐŽƵĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĨĞĚĞƌĂŝƐ͕ĞƐƚĂĚƵĂŝƐ͕
ŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐŽƵĂƵƚĄƌƋƵŝĐĂƐƋƵĞƌĞĐĂŝĂŵŽƵǀĞŶŚĂŵĂƌĞĐĂŝƌƐŽďƌĞŽƐďĞŶƐ͕ĚŝƌĞŝƚŽƐĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚŽ&hEK͖;ďͿ
ŐĂƐƚŽƐ ĐŽŵ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂ͕ ŝŵƉƌĞƐƐĆŽ͕ ĞǆƉĞĚŝĕĆŽ Ğ ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞůĂƚſƌŝŽƐ Ğ ŽƵƚƌŽƐ ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐ ĚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚŽ &hEK͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐ ĂŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ŽƵ ŶĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD
ϰϳϮ͖ ;ĐͿ ŐĂƐƚŽƐ ĚĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƉƌŝŵĄƌŝĂ ĚĞ ŽƚĂƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĐŽŵ ƐĞƵ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ƉĂƌĂ ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ Ğŵ ŵĞƌĐĂĚŽ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽĚĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞƉƌŽƉĂŐĂŶĚĂŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂƐŽƚĂƐ͖;ĚͿ
ŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐ Ğ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĚŽ h/dKZ͖ ;ĞͿ ĐŽŵŝƐƐƁĞƐ Ğ ĞŵŽůƵŵĞŶƚŽƐ ƉĂŐŽƐ ƐŽďƌĞ ĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚŽ &hEK͕
ŝŶĐůƵŝŶĚŽĚĞƐƉĞƐĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐăĐŽŵƉƌĂ͕ǀĞŶĚĂ͕ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ůŽĐĂĕĆŽŽƵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĚŽƐŝŵſǀĞŝƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEKŶĂĨŽƌŵĂƉĞƌŵŝƚŝĚĂŶŽŝƚĞŵϰ͘Ϯ͘ϰ͘ϭĂĐŝŵĂĞƌĞůĂƚŝǀĂƐĂŽƐƚŝǀŽƐĞƚŝǀŽƐ
ĚĞ >ŝƋƵŝĚĞǌ ƋƵĞ ĐŽŵƉŽŶŚĂŵ ƐĞƵ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ͖ ;ĨͿ ŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐ ĂĚǀŽĐĂƚşĐŝŽƐ͕ ĐƵƐƚĂƐ Ğ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
ŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐŶĂĚĞĨĞƐĂĚŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚŽ&hEK͕ĞŵũƵşǌŽŽƵĨŽƌĂĚĞůĞ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŽǀĂůŽƌĚĞĞǀĞŶƚƵĂůĐŽŶĚĞŶĂĕĆŽ͖
;ŐͿ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĂ ĐĞůĞďƌĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŽ ƐŽďƌĞ ŽƐ ŝŵſǀĞŝƐ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚŽ
ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ĚŽ &hEK ŶĂ ĨŽƌŵĂ ƉĞƌŵŝƚŝĚĂ ŶŽ ŝƚĞŵ ϰ͘Ϯ͘ϰ͘ϭ ĂĐŝŵĂ͕ ƚŝǀŽƐ Ğ ƚŝǀŽƐ ĚĞ >ŝƋƵŝĚĞǌ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ
ƉƌĞũƵşǌŽƐŶĆŽĐŽďĞƌƚŽƐƉŽƌĂƉſůŝĐĞƐĚĞƐĞŐƵƌŽƐŶĆŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĚĞĐƵůƉĂŽƵĚŽůŽĚŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ
ĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐĨƵŶĕƁĞƐ͖;ŚͿŐĂƐƚŽƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐăĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ͕ĨƵƐĆŽ͕ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ͕
ĐŝƐĆŽ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽŽƵůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ&hEKĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͖;ŝͿƚĂǆĂĚĞĐƵƐƚſĚŝĂ
ĚĞĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ƚşƚƵůŽƐŽƵǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚŽ&hEK͖;ũͿŐĂƐƚŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕƁĞƐƋƵĞƐĞũĂŵ
ŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂƐ͖ ;ŬͿŐĂƐƚŽƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ ă ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽ Ğ ƌĞƉĂƌŽƐ ĚĞ ŝŵſǀĞŝƐ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEK͖;ůͿĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞŵĐĂƌƚſƌŝŽ͖;ŵͿŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐĞ
ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĚŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ͖ ;ŶͿ ŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐ Ğ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ăƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ͕ƋƵĞŽďũĞƚŝǀĞĚĂƌƐƵƉŽƌƚĞĞƐƵďƐŝĚŝĂƌŽD/E/^dZKZĞŵƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĂŶĄůŝƐĞ͕ƐĞůĞĕĆŽĞ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĞĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͕ĞĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ
ŶĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐůŽĐĂĕƁĞƐŽƵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEK͕
ĞǆƉůŽƌĂĕĆŽ ĚŽ ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ͕ ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ Ğ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉƌŽũĞƚŽƐ Ğ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐŝŵſǀĞŝƐ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEKŶĂĨŽƌŵĂƉĞƌŵŝƚŝĚĂŶŽŝƚĞŵϰ͘Ϯ͘ϰ͘ϭ
ĂĐŝŵĂ͕ĞĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚĞĚĂĚŽƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐĞĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽƐĚĂƐĐŽŵƉĂŶŚŝĂƐŝŶǀĞƐƚŝĚĂƐƉĂƌĂĨŝŶƐ
ĚĞ ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ͖ ;ŽͿ ŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐ Ğ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ăƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂĚŽƌ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ƉĂƌĂ ĂƐ
ŽƚĂƐĚŽ&hEK͖Ğ;ƉͿƚĂǆĂĚĞŝŶŐƌĞƐƐŽĞĚĞƐĂşĚĂĚŽƐ&ƵŶĚŽƐ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƐĞͬŽƵĚŽƐƚŝǀŽƐ͘

ϭϬ͘ϭ͘YƵĂŝƐƋƵĞƌĚĞƐƉĞƐĂƐŶĆŽĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚĂƐĐŽŵŽĞŶĐĂƌŐŽƐĚŽ&hEKĚĞǀĞŵĐŽƌƌĞƌƉŽƌĐŽŶƚĂĚŽ
D/E/^dZKZ͘
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ϭϬ͘ϭ͘ϭ͘Os encargos previstos no inciso “Đ” do item 10, acima, em relação às ofertas primárias de distribuição
ƐĞƌĆŽĂƌĐĂĚŽƐƉĞůŽƐƐƵďƐĐƌŝƚŽƌĞƐĚĞŶŽǀĂƐĐŽƚĂƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŝƚĞŵϳ͘ϰ͕ĂĐŝŵĂ͘

ϭϬ͘Ϯ͘KD/E/^dZKZƉŽĚĞƌĄĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌƋƵĞƉĂƌĐĞůĂƐĚĂdĂǆĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƐĞũĂŵƉĂŐĂƐĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ
ƉĞůŽ &hEK ĂŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ Ž ƐŽŵĂƚſƌŝŽ ĚĂƐ ƉĂƌĐĞůĂƐ ŶĆŽ ĞǆĐĞĚĂ Ž
ŵŽŶƚĂŶƚĞƚŽƚĂůĚĂdĂǆĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘

ϭϬ͘ϯ͘ KƐ ĐƵƐƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĂŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ;ĂͿ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂĕĆŽ ĚĞ ŽƚĂƐ͖ ;ďͿ ŐĞƐƚĆŽ ĚŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚĂ ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚŽ &hEK͖ Ğ ;ĐͿ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂ͕ ĐŽŶƚƌŽůĞ Ğ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ĂƚŝǀŽƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ ƚşƚƵůŽƐ Ğ ǀĂůŽƌĞƐ ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚĂ ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚŽ &hEK ƐĞƌĆŽ ƐƵƉŽƌƚĂĚŽƐ ƉĞůŽ
D/E/^dZKZ͘

ϭϬ͘ϰ͘ ĂƐŽ Ž ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ůşƋƵŝĚŽ ĚŽ &hEK ƐĞ ŵŽƐƚƌĞ ŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ƉĂŐĂƌ ĂƐ ƐƵĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ Ž
D/E/^dZKZ ĚĞǀĞƌĄ ĐŽŶǀŽĐĂƌ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ŝƚĞŵ ϭϱ ĚĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕
ƉĂƌĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽĚĞƐŽůƵĕƁĞƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐăǀĞŶĚĂĚŽƐƚŝǀŽƐĞͬŽƵĚŽƐƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌĚŽ&hEK͘

ϭϬ͘ϰ͘ϭ͘ĂƐŽĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽŝƚĞŵϭϬ͘ϰŶĆŽƐĞƌĞĂůŝǌĞŽƵŶĆŽĚĞĐŝĚĂƉŽƌƵŵĂƐŽůƵĕĆŽ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂăǀĞŶĚĂĚĞƚŝǀŽƐĞͬŽƵĚŽƐƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌĚŽ&hEK͕ĞŶĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞŽŵŽŶƚĂŶƚĞŽďƚŝĚŽĐŽŵ
ĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚŽƐƚŝǀŽƐ ĞͬŽƵĚŽƐƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌĚŽ&hEKŽƵĐŽŵĂ ĐĞƐƐĆŽĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ŐĞƌĂĚŽƐ ŶŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ǀĞŶĚĂ ĚĞ ƚŝǀŽƐ ĞͬŽƵ ĚŽƐ ƚŝǀŽƐ ĚĞ >ŝƋƵŝĚĞǌ ĚŽ &hEK ŶĆŽ ƐĞũĂ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ ŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ƐĞƌĆŽ ĐŚĂŵĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĂƉŽƌƚĂƌ ĐĂƉŝƚĂů ŶŽ &hEK Ă ƚşƚƵůŽ ĚĞ ƌĞƐŐĂƚĞ ĚĞ
ƐƵĂƐŽƚĂƐƉĂƌĂƋƵĞĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉĞĐƵŶŝĄƌŝĂƐĚŽ&hEKƐĞũĂŵĂĚŝŵƉůŝĚĂƐ͘

ϭϭ͘ WK>1d/  /sh>'K  /E&KZDO^͘ K D/E/^dZKZ ƉƌĞƐƚĂƌĄ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƉĞƌŝſĚŝĐĂƐ Ğ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌĄ ŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ Ă ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ƐŽďƌĞ Ž &hEK ĂŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĨĂƚŽƐ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĞŽďƐĞƌǀĂĚĂĂƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚĞŶĞůĂĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂ
(“INFORMAÇÕES DO FUNDO”).

ϭϭ͘ϭ͘ Ɛ /E&KZDO^ K &hEK ƐĞƌĆŽ ĚŝǀƵůŐĂĚĂƐ ŶĂ ƉĄŐŝŶĂ ĚŽ D/E/^dZKZ ŶĂ ƌĞĚĞ ŵƵŶĚŝĂů ĚĞ
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ;ǁǁǁ͘ďĂŶĐŽŝŶƚĞƌ͘ĐŽŵ͘ďƌͬŝŶƚĞƌͲĚƚǀŵͿ͕ĞŵůƵŐĂƌĚĞĚĞƐƚĂƋƵĞĞĚŝƐƉŽŶşǀĞůƉĂƌĂĂĐĞƐƐŽŐƌĂƚƵŝƚŽ͕Ğ
ŵĂŶƚŝĚĂƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐŶĂƐĞĚĞĚŽD/E/^dZKZ͘

ϭϭ͘Ϯ͘ K D/E/^dZKZ ŵĂŶƚĞƌĄ ƐĞŵƉƌĞ ĚŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ ƐƵĂ ƉĄŐŝŶĂ ŶĂ ƌĞĚĞ ŵƵŶĚŝĂů ĚĞ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ
;ǁǁǁ͘ďĂŶĐŽŝŶƚĞƌ͘ĐŽŵ͘ďƌͬŝŶƚĞƌͲĚƚǀŵͿŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽ&hEK͕ĞŵƐƵĂǀĞƌƐĆŽǀŝŐĞŶƚĞĞĂƚƵĂůŝǌĂĚĂ͘

ϭϭ͘ϯ͘KD/E/^dZKZ͕ƐŝŵƵůƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞăĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĂƐ/E&KZDO^K&hEKƌĞĨĞƌŝĚĂŶŽŝƚĞŵϭϭ͘ϭ͕
ĞŶǀŝĂƌĄĂƐ/E&KZDO^K&hEKăĞŶƚŝĚĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂĚŽŵĞƌĐĂĚŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽĞŵƋƵĞĂƐŽƚĂƐĚŽ
&hEK ƐĞũĂŵ ĂĚŵŝƚŝĚĂƐ ă ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ă sD͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŶǀŝŽ ĚĞ ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
ĚŝƐƉŽŶşǀĞůŶĂƉĄŐŝŶĂĚĂsDŶĂƌĞĚĞŵƵŶĚŝĂůĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͘
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ϭϭ͘ϰ͘Ɛ/E&KZDO^K&hEKƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌƌĞŵĞƚŝĚĂƐĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐƉŽƌŵĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽŽƵĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽƐ
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞĐĂŶĂŝƐĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ͘

ϭϭ͘ϱ͘ƵŵƉƌĞĂŽD/E/^dZKZǌĞůĂƌƉĞůĂĂŵƉůĂĞŝŵĞĚŝĂƚĂĚŝƐƐĞŵŝŶĂĕĆŽĚŽƐĨĂƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂŽ
&hEK͘

ϭϭ͘ϱ͘ϭ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂͲƐĞƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ƉĂƌĂŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚŽŝƚĞŵϭϭ͘ϱĂĐŝŵĂ͕ƋƵĂůƋƵĞƌĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂů͕
ĚŽD/E/^dZKZ͕ŽƵƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌŽĂƚŽŽƵĨĂƚŽƋƵĞƉŽƐƐĂŝŶĨůƵŝƌĚĞŵŽĚŽƉŽŶĚĞƌĄǀĞů;ĂͿŶĂĐŽƚĂĕĆŽĚĂƐ
ŽƚĂƐ ŽƵ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ Ă ĞůĂƐ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƐ͕ ;ďͿ ŶĂ ĚĞĐŝƐĆŽ ĚŽƐ ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĂƌ͕ ǀĞŶĚĞƌ ŽƵ
ŵĂŶƚĞƌĂƐŽƚĂƐ͕Ğ;ĐͿŶĂĚĞĐŝƐĆŽĚŽƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐĚĞĞǆĞƌĐĞƌƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚŝƌĞŝƚŽƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐăĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞƚŝƚƵůĂƌ
ĚĞŽƚĂƐŽƵĚĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĂĞůĂƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƐ͘

ϭϮ͘ WK>1d/  /^dZ/h/K  ZE/DEdK^  DKZd/K ydZKZ/EZ/͘ K D/E/^dZKZ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĄ ĂŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ϵϱй
;ŶŽǀĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐůƵĐƌŽƐĂƵĨĞƌŝĚŽƐƉĞůŽ&hEK͕ĂƉƵƌĂĚŽƐƐĞŐƵŶĚŽŽƌĞŐŝŵĞĚĞĐĂŝǆĂ͕ĐŽŵďĂƐĞ
ĞŵďĂůĂŶĕŽŽƵďĂůĂŶĐĞƚĞƐĞŵĞƐƚƌĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϬĚĞũƵŶŚŽĞϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞĐĂĚĂĂŶŽ͘

ϭϮ͘ϭ͘ƉſƐŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĂŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂƐŽƚĂƐĚĂϭǐ;ƉƌŝŵĞŝƌĂͿĞŵŝƐƐĆŽĚŽ&hEK͕Ă
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽŝƚĞŵϭϮĂĐŝŵĂƉŽĚĞƌĄƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂŵĞŶƐĂůŵĞŶƚĞ͕ĂƚĠŽϭϬǑ;ĚĠĐŝŵŽͿ
ŝĂ jƚŝů ĚŽ ŵġƐ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ ĂŽ ĚŽ ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĞůŽ &hEK͕ Ă ƚşƚƵůŽ ĚĞ ĂŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽ ĚŽƐ
ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚŽƐĞŵĞƐƚƌĞĂƐĞƌĞŵĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞĞǀĞŶƚƵĂůƐĂůĚŽĚĞůƵĐƌŽƐĂƵĨĞƌŝĚŽƐŶĆŽĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂƉƵƌĂĚŽ ĐŽŵ ďĂƐĞ Ğŵ ďĂůĂŶĕŽ ŽƵ ďĂůĂŶĐĞƚĞ ƐĞŵĞƐƚƌĂů͕ ƐĞƌĄ ƉĂŐŽ ŶĂ ƉƌſǆŝŵĂ ĚĂƚĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƉĂƌĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĂϯ͘

ϭϮ͘ϭ͘ϭ͘ǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞĂŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂƐŽƚĂƐĚĂϭǐ;ƉƌŝŵĞŝƌĂͿĞŵŝƐƐĆŽĚŽ&hEK͕Ğ
ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂŽďƌŝŐĂĕĆŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĚĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽĂƌƚŝŐŽϭϬĚĂ
>Ğŝ ŶǑ ϴ͘ϲϲϴ͕ ĚĞ Ϯϱ ĚĞ ũƵŶŚŽ ĚĞ ϭϵϵϯ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂůƚĞƌĂĚĂ͕ Ž &hEK ƐŽŵĞŶƚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ĚĞ
ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕ĂĐƌŝƚĠƌŝŽĚŽD/E/^dZKZ͕ĐĂƐŽƚĞŶŚĂŵƐŝĚŽĂƚĞŶĚŝĚŽƐŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͗;ĂͿĂƐŽƚĂƐ
ƐĞũĂŵĂĚŵŝƚŝĚĂƐăŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĞŵďŽůƐĂƐĚĞǀĂůŽƌĞƐŽƵŶŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞďĂůĐĆŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ͕ŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐĚŽŝŶĐŝƐŽ///ĚŽĐĂƉƵƚĚŽĂƌƚŝŐŽϯǑĚĂ>ĞŝŶǑϭϭ͘Ϭϯϯ͕ĚĞϮϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϰ͖Ğ;ďͿŽ&hEKƉŽƐƐƵĂ͕
ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϱϬ;ĐŝŶƋƵĞŶƚĂͿŽƚŝƐƚĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŝŶĐŝƐŽ/ĚŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽŵĞƐŵŽĂƌƚŝŐŽĚĂƌĞĨĞƌŝĚĂůĞŝ͘

ϭϮ͘Ϯ͘ EŽƐ ĐĂƐŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶŽ ŝƚĞŵ ϰ͘ϯ͘ϭ ĂĐŝŵĂ͕ Ž ƐĂůĚŽ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ƌĞĨĞƌŝĚŽ ŶŽ ŝƚĞŵ ϰ͘ϯ ĂĐŝŵĂ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ
ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ĂƚşƚƵůŽĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĚĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ;ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐͿĞͬŽƵ
ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂů͘

ϭϮ͘Ϯ͘ϭ͘KƐǀĂůŽƌĞƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽŝƚĞŵϭϮ͘ϮĂĐŝŵĂƐĞƌĆŽĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐƐĞŵƉƌĞŶĂƉƌſǆŝŵĂĚĂƚĂƉƌĞǀŝƐƚĂ
ƉĂƌĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŝƚĞŵϭϮ͘ϭĂĐŝŵĂ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ
ƉĞůĂϯ͘
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ϭϮ͘Ϯ͘Ϯ͘ &ĂƌĆŽ ũƵƐ ĂŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ƋƵĞ ƚƌĂƚĂ ŽƐ ŝƚĞŶƐ ϭϮ͘ϭ Ğ ϭϮ͘Ϯ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ƐƵďŝƚĞŶƐ ĂĐŝŵĂ͕ ŽƐ
ƚŝƚƵůĂƌĞƐĚĞŽƚĂƐĚŽ&hEKŶŽĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽĚŽƷůƚŝŵŽŝĂjƚŝůĚĞĐĂĚĂŵġƐĚĞĂƉƵƌĂĕĆŽĚŽƐůƵĐƌŽƐĂƵĨĞƌŝĚŽƐ͕
ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ĂƐ ĐŽŶƚĂƐ ĚĞ ĚĞƉſƐŝƚŽ ŵĂŶƚŝĚĂƐ ƉĞůĂ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůĂ ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂĕĆŽĚĂƐŽƚĂƐĚŽ&hEK͘

ϭϮ͘ϯ͘KD/E/^dZKZƵƚŝůŝǌĂƌĄĂƐĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚŽ&hEKƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌăƐƐƵĂƐĞǆŝŐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂ
ĂƐĞŐƵŝŶƚĞŽƌĚĞŵĚĞƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͗;ĂͿƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐĞŶĐĂƌŐŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕Ğ;ďͿĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ
ĚŽƐůƵĐƌŽƐĂƵĨĞƌŝĚŽƐĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ŶĂĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽϭϮ͘

ϭϮ͘ϰ͘dŽĚĂƐĂƐŽƚĂƐĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĞŵŝƚŝĚĂƐ͕ƐƵďƐĐƌŝƚĂƐĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐĨĂƌĆŽũƵƐăĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ
ĞŵŝŐƵĂůĚĂĚĞĚĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͘

ϭϮ͘ϱ͘KƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĞŝƚĞŵƐĞƌĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĞŵŵŽĞĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞŶĂĐŝŽŶĂů͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƌĚĞŵ
ĚĞ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ ĐƌĠĚŝƚŽ Ğŵ ĐŽŶƚĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽƌĚĞŵ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ͕ ŽƵ ŽƵƚƌŽ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ ĚĞ
ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƉĞůŽE͘

ϭϯ͘WK>1d/yZ1/KsKdK͘KD/E/^dZKZ͕ŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞŐĞƐƚĆŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ
&hEK͕ĞǆĞƌĐĞƌĄŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞǀŽƚŽĞŵĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐŐĞƌĂŝƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽƐƚŝǀŽƐ͕ĂŽƐƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌĞĂŽƐ
ĚĞŵĂŝƐ ĂƚŝǀŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚŽ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ĚŽ &hEK͕ ŶĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞƐƚĞ͕ ŶŽƌƚĞĂĚŽ ƉĞůĂ
ůĞĂůĚĂĚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐĞĚŽ&hEK͕ĞŵƉƌĞŐĂŶĚŽ͕ŶĂĚĞĨĞƐĂĚŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕
ƚŽĚŽŽĐƵŝĚĂĚŽĞĂĚŝůŝŐġŶĐŝĂĞǆŝŐŝĚŽƐƉĞůĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐ͘

ϭϯ͘ϭ͘ K D/E/^dZKZ͕ ƐĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĐŽŶĨůŝƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ͕ ĚĞŝǆĂƌĄ ĚĞ ĞǆĞƌĐĞƌ ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ǀŽƚŽ ŶĂƐ
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂŽƐƚŝǀŽƐĞƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌŽďũĞƚŽĚĂWŽůşƚŝĐĂĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƉĞůŽ&hEK͘

ϭϯ͘Ϯ͘KD/E/^dZKZĞǆĞƌĐĞƌĄŽǀŽƚŽƐĞŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƉƌĠǀŝĂĂŽƚŝƐƚĂƐŽƵĚĞŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐĚĞ
ǀŽƚŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͕ƌĞƐƐĂůǀĂĚĂƐĂƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐƉƌĞǀŝƐƁĞƐĞŵƐĞŶƚŝĚŽĚŝǀĞƌƐŽŶŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽ&hEK͕ƐĞŶĚŽƋƵĞ
Ž D/E/^dZKZ ƚŽŵĂƌĄ ĂƐ ĚĞĐŝƐƁĞƐ ĚĞ ǀŽƚŽ ĐŽŵ ďĂƐĞ Ğŵ ƐƵĂƐ ƉƌſƉƌŝĂƐ ĐŽŶǀŝĐĕƁĞƐ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂĞĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŵŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŽ&hEKƐĞŵƉƌĞŶĂĚĞĨĞƐĂĚŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚŽƐ
ŽƚŝƐƚĂƐ͘

ϭϯ͘ϯ͘ƉŽůşƚŝĐĂĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞǀŽƚŽƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĞůŽD/E/^dZKZƉŽĚĞƐĞƌĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂĞŵƐƵĂƉĄŐŝŶĂŶĂƌĞĚĞ
ŵƵŶĚŝĂůĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ;ǁǁǁ͘ďĂŶĐŽŝŶƚĞƌ͘ĐŽŵ͘ďƌͬŝŶƚĞƌͲĚƚǀŵͿ͘

ϭϰ͘dZ/hdK͘WĂƌĂŶĆŽƐĞƐƵũĞŝƚĂƌăƚƌŝďƵƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞůăƐƉĞƐƐŽĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐ͕Ž&hEKŶĆŽĂƉůŝĐĂƌĄƌĞĐƵƌƐŽƐ
Ğŵ ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ ƋƵĞ ƚĞŶŚĂ ĐŽŵŽ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƌ͕ ĐŽŶƐƚƌƵƚŽƌ ŽƵ ƐſĐŝŽ͕ ĐŽƚŝƐƚĂ ƋƵĞ ĚĞƚĞŶŚĂ͕
ŝƐŽůĂĚĂŵĞŶƚĞ ŽƵ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŵ ƉĞƐƐŽĂ Ă ĞůĞ ůŝŐĂĚĂ͕ ŵĂŝƐ ĚĞ Ϯϱй ;ǀŝŶƚĞ Ğ ĐŝŶĐŽ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĚĂƐ ŽƚĂƐ ĚŽ
&hEKĞŵŝƚŝĚĂƐ͘WĂƌĂƉƌŽƉŝĐŝĂƌƚƌŝďƵƚĂĕĆŽĨĂǀŽƌĄǀĞůĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐƉĞƐƐŽĂƐĨşƐŝĐĂƐ͕ŽD/E/^dZKZĞŶǀŝĚĂƌĄ
ŵĞůŚŽƌĞƐĞƐĨŽƌĕŽƐƉĂƌĂƋƵĞ;ĂͿŽƐŽƚŝƐƚĂƐĚŽ&hEKŶĆŽƐĞũĂŵƚŝƚƵůĂƌĞƐĚĞŵŽŶƚĂŶƚĞŝŐƵĂůŽƵƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭϬй
;ĚĞǌƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚĂƐŽƚĂƐĚŽ&hEK͖;ďͿĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐŽƚĂƐŶĆŽĚĞƌĞŵĚŝƌĞŝƚŽƐĂƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂ
ϭϬй;ĚĞǌƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƚŽƚĂůĚĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĂƵĨĞƌŝĚŽƐƉĞůŽ&hEK͖;ĐͿŽ&hEKƌĞĐĞďĂŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞ͕ŶŽ
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ŵşŶŝŵŽ͕ϱϬ;ĐŝŶƋƵĞŶƚĂͿŽƚŝƐƚĂƐ͖Ğ;ĚͿĂƐŽƚĂƐ͕ƋƵĂŶĚŽĂĚŵŝƚŝĚĂƐĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽŶŽŵĞƌĐĂĚŽƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽ͕ƐĞũĂŵ
ŶĞŐŽĐŝĂĚĂƐĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĞŵďŽůƐĂƐĚĞǀĂůŽƌĞƐŽƵŵĞƌĐĂĚŽĚĞďĂůĐĆŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ͘

ϭϱ͘^^D>/'Z>Kd/^d^͘KD/E/^dZKZĐŽŶǀŽĐĂƌĄŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ĐŽŵĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĚĞ
;ĂͿϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐĚĞĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂĚĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ͕ƉĂƌĂĂƐĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐŐĞƌĂŝƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕Ğ;ďͿϭϱ
;ƋƵŝŶǌĞͿ ĚŝĂƐ ĚĞ ĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂ ĚĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ƐƵĂ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ͕ ŶŽ ĐĂƐŽ ĚĂƐ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐ ŐĞƌĂŝƐ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ ƉŽƌ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂ ĞͬŽƵ ĐŽƌƌĞŝŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͕ ƉĂƌĂ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ ĂƐƐƵŶƚŽƐ ĚŽ &hEK͘  ƉƌĞƐĞŶĕĂ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ
ŽƚŝƐƚĂƐ ƐƵƉƌĞ Ă ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ƉŽƌ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂ ĞͬŽƵ ƉŽƌ ĐŽƌƌĞŝŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ Ğ ĚŝƐƉĞŶƐĂ Ă ŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂ ĚŽƐ
ƉƌĂǌŽƐĂĐŝŵĂŝŶĚŝĐĂĚŽƐ͘

ϭϱ͘ϭ͘  ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ĚĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ĚĂ ƋƵĂů ĐŽŶƐƚĂƌĆŽ Ž ĚŝĂ͕ Ă ŚŽƌĂ Ğ Ž ůŽĐĂů Ğŵ ƋƵĞ ƐĞƌĄ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͕ĚĞǀĞƌĄĞŶƵŵĞƌĂƌ͕ĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ͕ƚŽĚĂƐĂƐ
ŵĂƚĠƌŝĂƐ Ă ƐĞƌĞŵ ĚĞůŝďĞƌĂĚĂƐ͕ ŶĆŽ ƐĞ ĂĚŵŝƚŝŶĚŽ ƋƵĞ ƐŽď Ă ƌƵďƌŝĐĂ ĚĞ ĂƐƐƵŶƚŽƐ ŐĞƌĂŝƐ ŚĂũĂ ŵĂƚĠƌŝĂƐ ƋƵĞ
ĚĞƉĞŶĚĂŵĚĞĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͘

ϭϱ͘ϭ͘ϭ͘KD/E/^dZKZĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌĄ͕ŶĂŵĞƐŵĂĚĂƚĂĚĞĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ;ƉŽĚĞŶĚŽƐĞƌŵĂŶƚŝĚĂƐĂƚĠĂĚĂƚĂĚĂ
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐͿ͕;ĂͿĞŵƐƵĂƉĄŐŝŶĂŶĂƌĞĚĞŵƵŶĚŝĂůĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͕;ďͿŶŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶǀŝŽĚĞ
ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚŝƐƉŽŶşǀĞů ŶĂ ƉĄŐŝŶĂ ĚĂ sD ŶĂ ƌĞĚĞ ŵƵŶĚŝĂů ĚĞ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͕ Ğ ;ĐͿ ŶĂ ƉĄŐŝŶĂ ĚĂ ĞŶƚŝĚĂĚĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ ĚŽ ŵĞƌĐĂĚŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ Ğŵ ƋƵĞ ĂƐ ĐŽƚĂƐ ĚŽ &hEK ƐĞũĂŵ ĂĚŵŝƚŝĚĂƐ ă ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ ƚŽĚĂƐ ĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ ĂŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ ĚŽ ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ǀŽƚŽ Ğŵ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐ ŐĞƌĂŝƐ ĚĞ
ŽƚŝƐƚĂƐ͘

ϭϱ͘ϭ͘Ϯ͘ KƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵ͕ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ϱй ;ĐŝŶĐŽ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĚĂƐ ŽƚĂƐ ĞŵŝƚŝĚĂƐ ŽƵ ƐĞƵƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĞůĞŝƚŽƐ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ƉŽĚĞƌĆŽ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ ƋƵĞ Ž D/E/^dZKZ ĐŽŶǀŽƋƵĞ
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ŶŽ ƉƌĂǌŽ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ϯϬ ;ƚƌŝŶƚĂͿ ĚŝĂƐ ĐŽŶƚĂĚŽƐ ĚŽ ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽ͕
ŽďƐĞƌǀĂĚŽƋƵĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐƐĞƌĆŽƚŽŵĂĚĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽŶƐƵůƚĂĨŽƌŵĂů͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŝƚĞŵϭϱ͘ϰ
ĂďĂŝǆŽ͘

ϭϱ͘ϭ͘ϯ͘ WŽƌ ŽĐĂƐŝĆŽ ĚĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ ŽƐ ƚŝƚƵůĂƌĞƐ ĚĞ͕ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ϯй ;ƚƌġƐ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĚĂƐ ĐŽƚĂƐ
ĞŵŝƚŝĚĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĐĄůĐƵůŽƌĞĂůŝǌĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞŽƚŝƐƚĂƐŶĂĚĂƚĂĚĞ
ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ĚĂ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů͕ ŽƵ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ƉŽĚĞŵ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ
ƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽĞƐĐƌŝƚŽĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽĂŽD/E/^dZKZ͕ĂŝŶĐůƵƐĆŽĚĞŵĂƚĠƌŝĂƐŶĂŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
ŐĞƌĂů͕ƋƵĞƉĂƐƐĂƌĄĂƐĞƌŽƌĚŝŶĄƌŝĂĞĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞƌĞĨĞƌŝĚŽƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽ ;ĂͿĞƐƚĞũĂĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽ
ĚĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞǀŽƚŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͖Ğ;ďͿƐĞũĂĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽĞŵĂƚĠϭϬ;ĚĞǌͿĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĚĂƚĂĚĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂů
ŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͘

ϭϱ͘ϭ͘ϰ͘ YƵĂŶĚŽ Ă ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĨŽƌ ĐŽŶǀŽĐĂĚĂ ƉĂƌĂ ĞůĞŐĞƌ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ Ă
ƐĞƌĞŵ ĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚĂƐ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ Ğŵ ǀŝŐŽƌ ƚĂŵďĠŵ ŝŶĐůƵŝƌĄ Ă ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂ ŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐĚŽŝƚĞŵϭϱ͘ϲ͘ϭ͕ĂďĂŝǆŽ͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂƐĚĞŵĂŝƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞǆŝŐŝĚĂƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͘
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ϭϱ͘ϭ͘ϱ͘ ĂƐŽ ŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ŽƵ Ž ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ƚĞŶŚĂŵ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ĚĂ ƉƌĞƌƌŽŐĂƚŝǀĂ ĚŽ ŝƚĞŵ ϭϱ͘ϭ͘ϯ
ĂĐŝŵĂ͕ŽD/E/^dZKZĚĞǀĞĚŝǀƵůŐĂƌ͕ƉĞůŽƐŵĞŝŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐŶĂƐĂůşŶĞĂƐ;ĂͿĂ;ĐͿĚŽŝƚĞŵϭϱ͘ϭ͘ϭ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞ
ϱ;ĐŝŶĐŽͿĚŝĂƐĂĐŽŶƚĂƌĚŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽƉƌĂǌŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽŝƚĞŵϭϱ͘ϭ͘ϯ͕ŽƉĞĚŝĚŽĚĞŝŶĐůƵƐĆŽĚĞŵĂƚĠƌŝĂŶĂ
ƉĂƵƚĂ͕ďĞŵĐŽŵŽŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƐƉĞůŽƐƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ͘

ϭϱ͘Ϯ͘ ^Ğŵ ƉƌĞũƵşǌŽ ĚĂƐ ĚĞŵĂŝƐ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŵƉĞƚĞ ƉƌŝǀĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ă
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞ͗

;ĂͿĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉĞůŽD/E/^dZKZ͖

;ďͿĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͖

;ĐͿĚĞƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽD/E/^dZKZ͖

;ĚͿĞŵŝƐƐĆŽĚĞŶŽǀĂƐŽƚĂƐĂĐŝŵĂĚŽůŝŵŝƚĞĚĞĨŝŶŝĚŽŶŽŝƚĞŵϴ͘ϱĂĐŝŵĂ͖

;ĞͿĨƵƐĆŽ͕ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ͕ĐŝƐĆŽĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽ&hEK͖

;ĨͿĚŝƐƐŽůƵĕĆŽĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ&hEKƋƵĂŶĚŽŶĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĂŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͖

;ŐͿĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽŵĞƌĐĂĚŽĞŵƋƵĞĂƐŽƚĂƐƐĆŽĂĚŵŝƚŝĚĂƐăŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͖

;ŚͿĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĞůĂƵĚŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞďĞŶƐĞĚŝƌĞŝƚŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŶĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŽƚĂƐĚŽ&hEK͖

;ŝͿĞůĞŝĕĆŽ͕ĚĞƐƚŝƚƵŝĕĆŽĞĨŝǆĂĕĆŽĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ĞůĞŝƚŽƐĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵ
ŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽŽǀĂůŽƌŵĄǆŝŵŽĚĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐƋƵĞƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌƉŽƌĞůĞƐŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐ͖

;ũͿĂůƚĞƌĂĕĆŽĚĂdĂǆĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖

;ŬͿĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽƐĂƚŽƐƋƵĞĐŽŶĨŝŐƵƌĞŵƉŽƚĞŶĐŝĂůĐŽŶĨůŝƚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŝŶĐŝƐŽy//ĚŽĂƌƚŝŐŽϭϴĚĂ
/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮ͘

;ůͿĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽƉƌĂǌŽĚĞĚƵƌĂĕĆŽĚŽ&hEK͘

ϭϱ͘Ϯ͘ϭ͘ K ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ĚŽ &hEK ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ĂůƚĞƌĂĚŽ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ͕
ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƚĂů ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ;ĂͿĚĞĐŽƌƌĞƌ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĂ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ Ă ĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ ĞǆƉƌĞƐƐĂƐ
ĚĂ sD͕ ĚĞ ĞŶƚŝĚĂĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐ ŽŶĚĞ ĂƐ ĐŽƚĂƐ ĚŽ ĨƵŶĚŽ ƐĞũĂŵ ĂĚŵŝƚŝĚĂƐ ă
ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ ŽƵ ĚĞ ĞŶƚŝĚĂĚĞ ĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĚŽƌĂ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů Ğ ĚĞ ĐŽŶǀġŶŝŽ ĐŽŵ Ă sD͖
;ďͿĨŽƌŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐĚĂĚŽƐĐĂĚĂƐƚƌĂŝƐĚŽ D/E/^dZKZŽƵĚŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞ
ƐĞƌǀŝĕŽƐĚŽĨƵŶĚŽ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽĂůƚĞƌĂĕĆŽŶĂƌĂǌĆŽƐŽĐŝĂů͕ĞŶĚĞƌĞĕŽ͕ƉĄŐŝŶĂŶĂƌĞĚĞŵƵŶĚŝĂůĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĞ
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ƚĞůĞĨŽŶĞ͖ Ğ ;ĐͿĞŶǀŽůǀĞƌ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚĂƐ ƚĂǆĂƐ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ĚĞ ĐƵƐƚſĚŝĂ ŽƵ ĚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂƉůŝĐĄǀĞů͘

ϭϱ͘Ϯ͘ϭ͘ϭ͘ Ɛ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ƌĞĨĞƌŝĚĂƐ ŶŽ ŝƚĞŵ ϭϱ͘Ϯ͘ϭ ĂĐŝŵĂ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ĐŽŵƵŶŝĐĂĚĂƐ ĂŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ƉŽƌ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞƚŝǀĞƌĞŵƐŝĚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐ͘

ϭϱ͘ϯ͘  ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ŝŶƐƚĂůĂƌͲƐĞͲĄ ĐŽŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ Ğ ĂƐ ĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ ƐĞƌĆŽ
ƚŽŵĂĚĂƐƉŽƌŵĂŝŽƌŝĂƐŝŵƉůĞƐĚĂƐŽƚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐăĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐŽƵ͕ĐĂƐŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ƉĞůĂŵĂŝŽƌŝĂ
ƐŝŵƉůĞƐĚĂƐƌĞƐƉŽƐƚĂƐăĐŽŶƐƵůƚĂĨŽƌŵĂůƌĞĂůŝǌĂĚĂŶĂĨŽƌŵĂĚŽŝƚĞŵϭϱ͘ϰĂďĂŝǆŽ͕ĐĂďĞŶĚŽƉĂƌĂĐĂĚĂŽƚĂƵŵ
ǀŽƚŽ͕ ĞǆĐĞƚŽ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ ăƐ ŵĂƚĠƌŝĂƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶŽ ŝƚĞŵ ϭϱ͘Ϯ ĂĐŝŵĂ͕ ĂůşŶĞĂƐ ;ďͿ͕ ;ĐͿ͕ ;ĞͿ͕ ;ĨͿ͕ ;ŐͿ͕ ;ũͿ Ğ ;ŬͿ͕ ƋƵĞ
ĚĞƉĞŶĚĞŵĚĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞŽƚŝƐƚĂƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ĂŵĂŝŽƌŝĂĚĞǀŽƚŽƐĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞ
ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵ͗;ĂͿϮϱй;ǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ĚĂƐŽƚĂƐĞŵŝƚŝĚĂƐ͕ƐĞŽ&hEKƚŝǀĞƌŵĂŝƐĚĞ
ϭϬϬ;ĐĞŵͿŽƚŝƐƚĂƐ͕ŽƵ;ďͿŵĞƚĂĚĞ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ĚĂƐŽƚĂƐĞŵŝƚŝĚĂƐ͕ƐĞŽ&hEKƚŝǀĞƌĂƚĠϭϬϬ;ĐĞŵͿŽƚŝƐƚĂƐ͘
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐƉŽĚĞƌĄƐĞƌŝŶƐƚĂůĂĚĂĐŽŵĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞƵŵƷŶŝĐŽŽƚŝƐƚĂ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞĂƉĞŶĂƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌͲƐĞͲĄŶĆŽŝŶƐƚĂůĂĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐŶĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞŶĆŽĐŽŵƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞŶĞŶŚƵŵ
ŽƚŝƐƚĂăƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͘

ϭϱ͘ϯ͘ϭ͘ KƐ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂŝƐ ĚĞ ƋƵĞ ƚƌĂƚĂ Ž ŝƚĞŵ ϭϱ͘ϯ ĂĐŝŵĂ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶŽ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ
ŽƚŝƐƚĂƐ ĚŽ &hEK ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ ŶŽ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ŶĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ĚĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͕ ĐĂďĞŶĚŽ ĂŽ
D/E/^dZKZ ŝŶĨŽƌŵĂƌ ŶŽ ĞĚŝƚĂů ĚĞ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ƋƵĂů ƐĞƌĄ Ž ƉĞƌĐĞŶƚƵĂů ĂƉůŝĐĄǀĞů ŶĂƐ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐ ƋƵĞ
ƚƌĂƚĞŵĚĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐƐƵũĞŝƚĂƐăĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽƉŽƌƋƵſƌƵŵƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŽ͘

ϭϱ͘ϯ͘Ϯ͘ ^ŽŵĞŶƚĞ ƉŽĚĞŵ ǀŽƚĂƌ ŶĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ŽƐŽƚŝƐƚĂƐ ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ ŶŽ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ŶĂ
ĚĂƚĂĚĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͕ƐĞƵƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐůĞŐĂŝƐŽƵƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƐ
ŚĄŵĞŶŽƐĚĞϭ;ƵŵͿĂŶŽ͘

ϭϱ͘ϯ͘ϯ͘ EĆŽ ƉŽĚĞŵ ǀŽƚĂƌ ŶĂƐ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐ ŐĞƌĂŝƐ ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ĚŽ &hEK͕ ĞǆĐĞƚŽ ƐĞ ĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ĂďĂŝǆŽ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ ĨŽƌĞŵ ŽƐ ƷŶŝĐŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ĚŽ &hEK ŽƵ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ ĞǆƉƌĞƐƐĂ ĚĂ ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ ĚĞŵĂŝƐ
ŽƚŝƐƚĂƐ ŶĂ ƉƌſƉƌŝĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ŽƵ Ğŵ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉƌŽĐƵƌĂĕĆŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨŝƌĂ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞăĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐĞŵƋƵĞƐĞĚĂƌĄĂƉĞƌŵŝƐƐĆŽĚĞǀŽƚŽ͗

;ĂͿŽD/E/^dZKZ͖

;ďͿŽƐƐſĐŝŽƐ͕ĚŝƌĞƚŽƌĞƐĞĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐĚŽD/E/^dZKZ͖

;ĐͿĞŵƉƌĞƐĂƐůŝŐĂĚĂƐĂŽD/E/^dZKZ͕ƐĞƵƐƐſĐŝŽƐ͕ĚŝƌĞƚŽƌĞƐĞĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ͖

;ĚͿŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚŽ&hEK͕ƐĞƵƐƐſĐŝŽƐ͕ĚŝƌĞƚŽƌĞƐĞĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ͖

;ĞͿ Ž ŽƚŝƐƚĂ͕ ŶĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ĚĞ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ă ůĂƵĚŽƐ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĞ ďĞŶƐ ĚĞ ƐƵĂ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ ƋƵĞ
ĐŽŶĐŽƌƌĂŵƉĂƌĂĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEK͖Ğ
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;ĨͿŽŽƚŝƐƚĂĐƵũŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĞũĂĐŽŶĨůŝƚĂŶƚĞĐŽŵŽĚŽ&hEK͘

ϭϱ͘ϯ͘ϰ͘ KƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ƉŽĚĞƌĆŽ ĞŶǀŝĂƌ ƐĞƵ ǀŽƚŽ ƉŽƌ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂ ĞͬŽƵ ƉŽƌ ĐŽƌƌĞŝŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ Ă
ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ŝŶĚŝƋƵĞ ĞƐƐĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ Ğ ĞƐƚĂďĞůĞĕĂ ŽƐ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ĞƐƐĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ǀŽƚŽ͕ ƋƵĞ ŶĆŽ ĞǆĐůƵŝ Ă
ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ƌĞƵŶŝĆŽ ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ŶŽ ůŽĐĂů Ğ ŚŽƌĄƌŝŽ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ͕ ĐƵũĂƐ ĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ ƐĞƌĆŽ ƚŽŵĂĚĂƐ ƉĞůŽƐ
ǀŽƚŽƐ ĚŽƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ Ğ ĚŽƐ ƌĞĐĞďŝĚŽƐ ƉŽƌ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ ŽƐ ƋƵſƌƵŶƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶŽ ŝƚĞŵ ϭϱ͘ϯ
ĂĐŝŵĂ͘

ϭϱ͘ϰ͘  ĐƌŝƚĠƌŝŽ ĚŽ D/E/^dZKZ͕ ƋƵĞ ĚĞĨŝŶŝƌĄ ŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ Ă ƐĞƌĞŵ ƐĞŐƵŝĚŽƐ͕ ĂƐ ĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ ĚĂ
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌƚŽŵĂĚĂƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞĐŽŶƐƵůƚĂĨŽƌŵĂů͕ƐĞŵƌĞƵŶŝĆŽĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͕Ğŵ
ƋƵĞ ;ĂͿ ŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌĆŽ ƐĞƵƐ ǀŽƚŽƐ ƉŽƌ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂ͕ ĐŽƌƌĞŝŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ ŽƵ ƚĞůĞŐƌĂŵĂ͖ Ğ ;ďͿ ĂƐ
ĚĞĐŝƐƁĞƐ ƐĞƌĆŽ ƚŽŵĂĚĂƐ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĂ ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ ǀŽƚŽƐ ƌĞĐĞďŝĚŽƐ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ ŽƐ ƋƵſƌƵŶƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶŽ ŝƚĞŵ
ϭϱ͘ϯĂĐŝŵĂĞĚĞƐĚĞƋƵĞƐĞũĂŵŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĞŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ
ĂƉůŝĐĄǀĞů͘

ϭϱ͘ϱ͘KD/E/^dZKZĞŶǀŝĂƌĄ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϴ;ŽŝƚŽͿĚŝĂƐĂƉſƐĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĂƚĂĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
ĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ƉŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂĞͬŽƵƉŽƌĐŽƌƌĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͘

ϭϱ͘ϲ͘ĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůƉŽĚĞƌĄĞůĞŐĞƌϭ;ƵŵͿƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͕ĐŽŵŽŵĂŶĚĂƚŽĚĞϭ;ƵŵͿĂŶŽ͕ĐŽŵ
ƚĞƌŵŽĨŝŶĂůŶĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƋƵĞĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĚŽ &hEK͕ ƐĞŶĚŽ ƉĞƌŵŝƚŝĚĂ Ă ƌĞĞůĞŝĕĆŽ͕ ƉĂƌĂ ĞǆĞƌĐĞƌ ĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ ĚĞ ĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ
ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ă ƐĞƌĞŵ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ ƉĞůŽ &hEK ŶĂ ĨŽƌŵĂ ƉĞƌŵŝƚŝĚĂ ŶŽ ŝƚĞŵ ϰ͘Ϯ͘ϰ͘ϭ ĂĐŝŵĂ Ğ ĚĞŵĂŝƐ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĚŽ&hEK͕ĞŵĚĞĨĞƐĂĚŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘

ϭϱ͘ϲ͘ϭ͘^ŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞĞǆĞƌĐĞƌĂƐĨƵŶĕƁĞƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ƉĞƐƐŽĂŶĂƚƵƌĂůŽƵũƵƌşĚŝĐĂ͕ƋƵĞ;ĂͿƐĞũĂ
ŽƚŝƐƚĂ͖ ;ďͿ ŶĆŽ ĞǆĞƌĕĂ ĐĂƌŐŽ ŽƵ ĨƵŶĕĆŽ ŶŽ D/E/^dZKZ ŽƵ ŶŽ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ĚŽ D/E/^dZKZ͕ Ğŵ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƉŽƌ ĞůĞ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ Ğ Ğŵ ĐŽůŝŐĂĚĂƐ ŽƵ ŽƵƚƌĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƐŽď ĐŽŶƚƌŽůĞ ĐŽŵƵŵ͕ ŽƵ
ƉƌĞƐƚĞ ĂŽ D/E/^dZKZ ĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŶĂƚƵƌĞǌĂ͖ ;ĐͿ ŶĆŽ ĞǆĞƌĕĂ ĐĂƌŐŽ ŽƵ ĨƵŶĕĆŽ ŶĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ
ĞŵƉƌĞĞŶĚĞĚŽƌĂĚŽĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƋƵĞĐŽŶƐƚŝƚƵĂŽďũĞƚŽĚŽ&hEK͕ŽƵƉƌĞƐƚĞͲůŚĞĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂĚĞ
ƋƵĂůƋƵĞƌŶĂƚƵƌĞǌĂ͖;ĚͿŶĆŽƐĞũĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŽƵŐĞƐƚŽƌĚĞŽƵƚƌŽƐĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕;ĞͿŶĆŽ
ĞƐƚĞũĂ Ğŵ ĐŽŶĨůŝƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ ĐŽŵ Ž &hEK͕ Ğ ;ĨͿ ŶĆŽ ĞƐƚĞũĂ ŝŵƉĞĚŝĚŽ ƉŽƌ ůĞŝ ĞƐƉĞĐŝĂů ŽƵ ƚĞŶŚĂ ƐŝĚŽ
ĐŽŶĚĞŶĂĚŽ ƉŽƌ ĐƌŝŵĞ ĨĂůŝŵĞŶƚĂƌ͕ ĚĞ ƉƌĞǀĂƌŝĐĂĕĆŽ͕ ƉĞŝƚĂ ŽƵ ƐƵďŽƌŶŽ͕ ĐŽŶĐƵƐƐĆŽ͕ ƉĞĐƵůĂƚŽ ĐŽŶƚƌĂ Ă ĞĐŽŶŽŵŝĂ
ƉŽƉƵůĂƌ͕ĂĨĠƉƷďůŝĐĂŽƵĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ͕ŽƵĂƉĞŶĂĐƌŝŵŝŶĂůƋƵĞǀĞĚĞ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ŽĂĐĞƐƐŽĂ
ĐĂƌŐŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ŶĞŵƚĞƌƐŝĚŽĐŽŶĚĞŶĂĚŽĂƉĞŶĂĚĞƐƵƐƉĞŶƐĆŽŽƵŝŶĂďŝůŝƚĂĕĆŽƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂĂƉůŝĐĂĚĂƉĞůĂsD͘
ŽŵƉĞƚĞĂŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞŽƚŝƐƚĂƐũĄĞůĞŝƚŽŝŶĨŽƌŵĂƌĂŽD/E/^dZKZĞĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐĂƐƵƉĞƌǀĞŶŝġŶĐŝĂ
ĚĞĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐƋƵĞƉŽƐƐĂŵŝŵƉĞĚŝͲůŽĚĞĞǆĞƌĐĞƌĂƐƵĂĨƵŶĕĆŽ͘

ϭϱ͘ϲ͘Ϯ͘ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞŽƚŝƐƚĂƐĞůĞŝƚŽŶĂĨŽƌŵĂĚŽŝƚĞŵϭϱ͘ϲ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽŽǀĂůŽƌŵĄǆŝŵŽ
ĚĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ƋƵĞ ƉŽĚĞƌĆŽ ƐĞƌ ƉŽƌ ĞůĞ ŝŶĐŽƌƌŝĚŽ ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĞ ƐƵĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƐĞƌĄ ĚĞĨŝŶŝĚĂ ƉĞůĂ ŵĞƐŵĂ
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůƋƵĞŽĞůĞŐĞƵŽƵĞůĞŐĞƌĂŵ͘
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ϭϱ͘ϲ͘ϯ͘ĞůĞŝĕĆŽĚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞŽƚŝƐƚĂƐƉŽĚĞƌĄƐĞƌĂƉƌŽǀĂĚĂƉĞůĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞƋƵĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ;ĂͿϯй;ƚƌġƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƚŽƚĂůĚĞŽƚĂƐĞŵŝƚŝĚĂƐ͕ƋƵĂŶĚŽŽ&hEKƚŝǀĞƌŵĂŝƐĚĞϭϬϬ
;ĐĞŵͿŽƚŝƐƚĂƐ͕ŽƵ;ďͿϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƚŽƚĂůĚĞŽƚĂƐĞŵŝƚŝĚĂƐ͕ƋƵĂŶĚŽŽ&hEKƚŝǀĞƌĂƚĠϭϬϬ;ĐĞŵͿ
ŽƚŝƐƚĂƐ͘

ϭϱ͘ϲ͘ϰ͘ĨƵŶĕĆŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐĠŝŶĚĞůĞŐĄǀĞů͘

ϭϲ͘ >/Yh/K͘ K &hEK ƐĞƌĄ ůŝƋƵŝĚĂĚŽ ƉŽƌ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ ĚĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽŶǀŽĐĂĚĂƉĂƌĂĞƐƐĞĨŝŵŽƵŶĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚŽƐĞǀĞŶƚŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘

ϭϲ͘ϭ͘ ^ĆŽ ĞǀĞŶƚŽƐ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ Ğŵ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ
ŽƚŝƐƚĂƐ͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂƐĚĞŵĂŝƐŚŝƉſƚĞƐĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͗

;ĂͿĚĞƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐŽŵƌĞůĂĕĆŽĂƚŽĚŽƐŽƐƚŝǀŽƐĞƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEK͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞŽŝƚĞŵϰ͘ϯĂĐŝŵĂĞƐĞƵƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽŝƚĞŵ͖

;ďͿ ĚĞƐĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ ĚĞƐƚŝƚƵŝĕĆŽ͕ ŽƵ ƌĞŶƷŶĐŝĂ ĚŽ D/E/^dZKZ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ Ž ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ ŝƚĞŵ ϭ͘ϯ͘Ϯ͕͘
ĂĐŝŵĂ͖ŽƵ

;ĐͿŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽŶĞŐĂƚŝǀŽĂƉſƐĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚŽƐƚŝǀŽƐĞ ƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ
&hEK͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŝƚĞŵϭϬ͘ϰ͘ϭ͘ĂĐŝŵĂ͘

ϭϲ͘Ϯ͘  ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽ &hEK Ğ Ž ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞ ƌĞƐŐĂƚĞ ĚĂƐ ŽƚĂƐ ƐĞƌĆŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ĂƉſƐ ;ĂͿ ĂůŝĞŶĂĕĆŽ ĚĂ
ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ƚŝǀŽƐ Ğ ƚŝǀŽƐ ĚĞ >ŝƋƵŝĚĞǌ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚŽ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ĚŽ &hEK͖ ;ďͿ ĂůŝĞŶĂĕĆŽ ĚŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ
ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEKĞŵďŽůƐĂĚĞǀĂůŽƌĞƐ͕ĞŵŵĞƌĐĂĚŽĚĞďĂůĐĆŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ͕Ğŵ
ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ďĂůĐĆŽ ŶĆŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ ŽƵ Ğŵ ŶĞŐŽĐŝĂĕƁĞƐ ƉƌŝǀĂĚĂƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ž ƚŝƉŽ ĚĞ ǀĂůŽƌ ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͖ ;ĐͿ
ĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐŝŵſǀĞŝƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEKŶĂĨŽƌŵĂƉĞƌŵŝƚŝĚĂ
ŶŽŝƚĞŵϰ͘Ϯ͘ϰ͘ϭĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͖Ğ;ĚͿĂĐĞƐƐĆŽĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŐĞƌĂĚŽƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞǀĞŶĚĂ
ĚŽƐŝŵſǀĞŝƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEKŶĂĨŽƌŵĂƉĞƌŵŝƚŝĚĂŶŽŝƚĞŵϰ͘Ϯ͘ϰ͘ϭĂĐŝŵĂĞ
ĚĞŵĂŝƐƚŝǀŽƐĞƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌĚŽ&hEK͘

ϭϲ͘ϯ͘ ƉſƐ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĐƵƐƚŽƐ Ğ ĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĞŶĐĂƌŐŽƐ ĚĞǀŝĚŽƐ ƉĞůŽ &hEK͕ ĂƐ ŽƚĂƐ
ƐĞƌĆŽƌĞƐŐĂƚĂĚĂƐĞŵŵŽĞĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞŶĂĐŝŽŶĂůŽƵĞŵƚŝǀŽƐĞͬŽƵƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
ĚŽ&hEK͕ƐĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ŶŽƉƌĂǌŽŵĄǆŝŵŽĚĞϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĚĂƚĂĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ
ƋƵĞ ĚĞůŝďĞƌŽƵ ƉĞůĂ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽ &hEK ŽƵ ĚĂ ĚĂƚĂ Ğŵ ƋƵĞ ŽĐŽƌƌĞƌ Ƶŵ ĞǀĞŶƚŽ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂ͕
ŽďƐĞƌǀĂĚŽ͕ƐĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ŽŝƚĞŵϭϬ͘ϰ͘ϭ͘ĂĐŝŵĂ͘

ϭϲ͘ϯ͘ϭ͘ WĂƌĂ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ƌĞƐŐĂƚĞ ƐĞƌĄ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ Ž ǀĂůŽƌ ĚŽ ƋƵŽĐŝĞŶƚĞ ŽďƚŝĚŽ ĐŽŵ Ă ĚŝǀŝƐĆŽ ĚŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ
ŽďƚŝĚŽ ĐŽŵ Ă ĂůŝĞŶĂĕĆŽ ĚŽƐ ƚŝǀŽƐ ĞͬŽƵ ƚŝǀŽƐ ĚĞ >ŝƋƵŝĚĞǌ ĚŽ &hEK͕ ĚĞĚƵǌŝĚŽ ĚĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ Ğ ĚĞŵĂŝƐ
ĞǆŝŐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚŽ&hEK͕ƉĞůŽŶƷŵĞƌŽĚĞŽƚĂƐĞŵŝƚŝĚĂƐƉĞůŽ&hEK͘
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ϭϲ͘ϰ͘ĂƐŽŶĆŽƐĞũĂƉŽƐƐşǀĞůĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ&hEKĐŽŵĂĂĚŽĕĆŽĚŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽŝƚĞŵ ϭϲ͘Ϯ
ĂĐŝŵĂ͕ŽD/E/^dZKZƌĞƐŐĂƚĂƌĄĂƐŽƚĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞŶƚƌĞŐĂĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐĚŽƐƚŝǀŽƐĞƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌĚŽ
&hEK͕ƉĞůŽƉƌĞĕŽĞŵƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂŵĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐŶĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKĞƚĞŶĚŽƉŽƌƉĂƌąŵĞƚƌŽŽǀĂůŽƌ
ĚĂŽƚĂĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽŝƚĞŵϭϲ͘ϯ͘ϭĂĐŝŵĂ͘

ϭϲ͘ϰ͘ϭ͘  ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ĚĞǀĞƌĄ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ ŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚŽƐ ƚŝǀŽƐ Ğ
ƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌĚŽ&hEKƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƌĞƐŐĂƚĞĚĂƐŽƚĂƐĞŵŝƚŝĚĂƐ͘

ϭϲ͘ϰ͘Ϯ͘ EĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ĚĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ƌĞĨĞƌŝĚĂ ĂĐŝŵĂ ŶĆŽ ĐŚĞŐĂƌ Ă ĂĐŽƌĚŽ ƐŽďƌĞ ŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐƚŝǀŽƐĞƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌĂƚşƚƵůŽĚĞƌĞƐŐĂƚĞĚĂƐŽƚĂƐ͕ŽƐƚŝǀŽƐĞƚŝǀŽƐĚĞ
>ŝƋƵŝĚĞǌĚŽ&hEKƐĞƌĆŽĞŶƚƌĞŐƵĞƐĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞĂĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞƵŵĐŽŶĚŽŵşŶŝŽ͕ĐƵũĂĨƌĂĕĆŽŝĚĞĂů
ĚĞĐĂĚĂŽƚŝƐƚĂƐĞƌĄĐĂůĐƵůĂĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞŽƚĂƐĚĞƚŝĚĂƉŽƌĐĂĚĂƵŵƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĂƐ
ŽƚĂƐĞŵŝƚŝĚĂƐ͘ƉſƐĂĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽĐŽŶĚŽŵşŶŝŽĂĐŝŵĂƌĞĨĞƌŝĚŽ͕ŽD/E/^dZKZĞƐƚĂƌĄĚĞƐŽďƌŝŐĂĚŽĞŵ
ƌĞůĂĕĆŽăƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ĨŝĐĂŶĚŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽĂůŝƋƵŝĚĂƌŽ&hEKƉĞƌĂŶƚĞ
ĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͘

ϭϲ͘ϰ͘ϯ͘ K D/E/^dZKZ ĚĞǀĞƌĄ ŶŽƚŝĨŝĐĂƌ ŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĞůĞũĂŵ Ƶŵ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĚŽ ƌĞĨĞƌŝĚŽ
ĐŽŶĚŽŵşŶŝŽ͕ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚŽ ſĚŝŐŽ ŝǀŝů ƌĂƐŝůĞŝƌŽ͘ ĂƐŽ Ă ĞůĞŝĕĆŽ ŶĆŽ ŽĐŽƌƌĂ ŶŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ϭϱ ;ƋƵŝŶǌĞͿ ĚŝĂƐ
ĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ŽD/E/^dZKZƉŽĚĞƌĄƉƌŽŵŽǀĞƌĂĐŽŶƐŝŐŶĂĕĆŽĚŽƐĂƚŝǀŽƐ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚŽĂƌƚŝŐŽϯϯϰ
ĚŽſĚŝŐŽŝǀŝůƌĂƐŝůĞŝƌŽ͘

ϭϲ͘ϰ͘ϰ͘KD/E/^dZKZĐŽŶƚŝŶƵĂƌĄƉƌĞƐƚĂŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĐƵƐƚſĚŝĂƉĞůŽƉƌĂǌŽŝŵƉƌŽƌƌŽŐĄǀĞůĚĞϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿ
ĚŝĂƐ͕ ĐŽŶƚĂĚŽ ĚĂ ŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ƌĞĨĞƌŝĚĂ ŶŽ ŝƚĞŵ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽ ƋƵĂů Ž ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĚŽ ĐŽŶĚŽŵşŶŝŽ ĞůĞŝƚŽ
ƉĞůŽƐŽƚŝƐƚĂƐŝŶĚŝĐĂƌĄĂŽD/E/^dZKZ͕ŚŽƌĂĞůŽĐĂůƉĂƌĂƋƵĞƐĞũĂĨĞŝƚĂĂĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐƚŝǀŽƐĞͬŽƵƚŝǀŽƐĚĞ
>ŝƋƵŝĚĞǌ͘ǆƉŝƌĂĚŽĞƐƚĞƉƌĂǌŽ͕ŽD/E/^dZKZƉŽĚĞƌĄƉƌŽŵŽǀĞƌŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞŵĐŽŶƐŝŐŶĂĕĆŽĚŽƐƚŝǀŽƐ
ĞͬŽƵƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͕ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽſĚŝŐŽŝǀŝůƌĂƐŝůĞŝƌŽ͘

ϭϲ͘ϱ͘ EĂƐ ŚŝƉſƚĞƐĞƐ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽ &hEK͕ Ž h/dKZ ĚĞǀĞƌĄ Ğŵŝƚŝƌ ƌĞůĂƚſƌŝŽ ƐŽďƌĞ Ă ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ ĚĂ
ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚŽ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ůşƋƵŝĚŽ͕ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŶĚŽ Ž ƉĞƌşŽĚŽ ĞŶƚƌĞ Ă ĚĂƚĂ ĚĂƐ ƷůƚŝŵĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂƵĚŝƚĂĚĂƐĞĂĚĂƚĂĚĂĞĨĞƚŝǀĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ&hEK͘

ϭϲ͘ϱ͘ϭ͘ĞǀĞƌĄĐŽŶƐƚĂƌĚĂƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽ&hEKĂŶĄůŝƐĞƋƵĂŶƚŽĂƚĞƌĞŵ
ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚŽƐ ƌĞƐŐĂƚĞƐ ƐŝĚŽ ŽƵ ŶĆŽ ĞĨĞƚƵĂĚŽƐ Ğŵ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĞƋƵŝƚĂƚŝǀĂƐ Ğ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͕ďĞŵĐŽŵŽƋƵĂŶƚŽăĞǆŝƐƚġŶĐŝĂŽƵŶĆŽĚĞĚĠďŝƚŽƐ͕ĐƌĠĚŝƚŽƐ͕ĂƚŝǀŽƐŽƵƉĂƐƐŝǀŽƐŶĆŽĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐ͘

ϭϲ͘ϲ͘ ƉſƐ Ă ƉĂƌƚŝůŚĂ ĚŽ ĂƚŝǀŽ͕ Ž D/E/^dZKZ ĚĞǀĞƌĄ ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ž ĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚŽ &hEK͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞŽĞŶĐĂŵŝŶŚĂŵĞŶƚŽăsDĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽ͗

;ĂͿ ŶŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ϭϱ ;ƋƵŝŶǌĞͿ ĚŝĂƐ͗ ;ŝͿ Ž ƚĞƌŵŽ ĚĞ ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ ĨŝƌŵĂĚŽ ƉĞůŽ D/E/^dZKZ Ğŵ ĐĂƐŽ ĚĞ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂůĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ŽƵĂĂƚĂĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůƋƵĞƚĞŶŚĂĚĞůŝďĞƌĂĚŽĂ
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ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ&hEK͕ƋƵĂŶĚŽĨŽƌŽĐĂƐŽ͖Ğ;ŝŝͿŽĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞĚĂĞŶƚƌĂĚĂĚŽƉĞĚŝĚŽĚĞďĂŝǆĂŶŽ ƌĞŐŝƐƚƌŽŶŽ
EW:͖Ğ

;ďͿŶŽƉƌĂǌŽĚĞϵϬ;ŶŽǀĞŶƚĂͿĚŝĂƐ͕ĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĞŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEKĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞ
ŽŝƚĞŵϭϲ͘ϱĂĐŝŵĂ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂĚŽƌĞůĂƚſƌŝŽĚŽh/dKZ͘

ϭϳ͘dK^&dK^Z>sEd^͘KƐĂƚŽƐŽƵĨĂƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƋƵĞƉŽƐƐĂŵŝŶĨůƵĞŶĐŝĂƌ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ĂƐ
ĚĞĐŝƐƁĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ŶŽ &hEK ƐĞƌĆŽ ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĚŝǀƵůŐĂĚŽƐ ƉĞůŽ D/E/^dZKZ͕ ƉĞůŽƐ ŵĞƐŵŽƐ
ŵĞŝŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐŶŽƐŝƚĞŶƐϭϭ͘ϭĞϭϭ͘ϯĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽŶĂWŽůşƚŝĐĂĚĞŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĞ
ƚŽƐĞ&ĂƚŽƐZĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂ&ƵŶĚŽƐĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞůŶĂƉĄŐŝŶĂĚŽD/E/^dZKZŶĂ
ƌĞĚĞŵƵŶĚŝĂůĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ;ǁǁǁ͘ďĂŶĐŽŝŶƚĞƌ͘ĐŽŵ͘ďƌͬŝŶƚĞƌͲĚƚǀŵͿ͘

ϭϴ͘KZZ^WKEE/>dZNE/͘ŽŶƐŝĚĞƌĂͲƐĞŽĐŽƌƌĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĨŽƌŵĂĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂǀĄůŝĚĂĞŶƚƌĞ
ŽD/E/^dZKZĞŽŽƚŝƐƚĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞƉĂƌĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĞĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐŐĞƌĂŝƐĚĞŽƚŝƐƚĂƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞ
ĐŽŶƐƵůƚĂĨŽƌŵĂů͘

ϭϵ͘ &>/DEdK Kh /EW/ K Kd/^d͘ ŵ ĐĂƐŽ ĚĞ ŵŽƌƚĞ ŽƵ ŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ŽƚŝƐƚĂ͕ ĂƚĠ Ž
ŵŽŵĞŶƚŽĚĂĂĚũƵĚŝĐĂĕĆŽĚĂƉĂƌƚŝůŚĂ͕ŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚŽĞƐƉſůŝŽŽƵĚŽŝŶĐĂƉĂǌĞǆĞƌĐĞƌĄŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĞĐƵŵƉƌŝƌĄ
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Estudo de Viabilidade Técnica, Comercial, Econômica e Financeira
As análises deste Estudo foram baseadas nas projeções do investimento utilizando premissas
que tiveram como base, principalmente, desempenho histórico, situação atual e expectativas
futuras da economia e do mercado, em acordo com a Política de Investimento estabelecida no
Regulamento. Desta forma, as conclusões desse Estudo não devem ser assumidas como garantia
de rendimento. O Inter DTVM não se responsabiliza por eventos ou circunstâncias que possam
afetar a rentabilidade aqui apresentada.
As estimativas acerca do futuro que constam neste Estudo podem não vir a ocorrer, bem como
os resultados futuros e o desempenho do Fundo podem diferir substancialmente daqueles
previstos nas estimativas, em razão, inclusive, dos fatores mencionados acima. Por conta dessas
incertezas, o investidor não deve se basear nestas estimativas e declarações futuras para tomar
uma decisão de investimento.
Tendo em vista os riscos envolvidos, as estimativas e as declarações acerca do futuro constantes
deste Estudo podem não vir a ocorrer e, ainda, os resultados futuros e o desempenho do Fundo
podem divergir substancialmente daqueles previstos nas estimativas, em razão, inclusive, dos
fatores mencionados acima. Em decorrência disso, nenhuma decisão de investimento deve ser
tomada somente baseada nas estimativas e declarações futuras contidas neste documento.
O investidor deve estar ciente de que os fatores mencionados acima, além de outros discutidos
na seção “Fatores de Risco” do prospecto da 1ª Emissão, poderão afetar os resultados futuros do
Fundo e poderão levar a resultados diferentes daqueles contidos, expressa ou implicitamente,
nas estimativas contidas neste Estudo.

Momento de Mercado
O mercado de Fundos de Investimento Imobiliários (“FIIs”) vem se expandindo de forma
significativa nos últimos anos, alcançando o total de 818 mil investidores1. O volume captado via
ofertas 400 no primeiro quadrimestre de 2020 já atinge aproximadamente 37%2 do volume total
captado no ano de 2019.

Fonte: Boletim Imobiliário B3 (Abril/20)

1
2

Fonte: Boletim Imobiliário B3 – Abril/2020
Fonte: Boletim Imobiliário B3 – Abril/2020

2
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Fonte: Boletim Imobiliário B3 (Abril/20); Elaboração Banco Inter

Considerando os dados dos últimos anos, é possível verificar que o volume captado em operação
de fundos imobiliários, na ICVM 400, é inversamente proporcional a taxa Selic, ou seja, a
remuneração sobre o capital investido no setor imobiliário (yield) se torna mais atrativo frente a
taxa de juros baixa, permitindo que a economia real brasileira comece a receber um fluxo
crescente de investimentos.
O aumento do número de investidores e do volume captado elevou a média diária de negociação
de FIIs, no ano de 2020, para R$ 245 milhões, aumentando a liquidez para esse tipo de
investimento.

Fonte: Boletim Imobiliário B3 (Abril/20); Elaboração Banco Inter

Os Ciclos do Mercado Imobiliário
Na opinião do ADMINISTRADOR, o mercado imobiliário tende a refletir movimentos cíclicos
associados aos ciclos macroeconômicos. As quatro fases do ciclo são: expansão, desaceleração,
recessão e recuperação. Na expansão ocorre um aumento da demanda, acompanhada por um
número reduzido de ativos disponíveis em decorrência da fase anterior. Dado que a oferta de
ativos disponíveis, estoque e novos lançamentos, é abaixo da demanda de mercado, ocorre uma
alta no preço dos imóveis. Essa alta no preço atrai empresas do setor imobiliário, fazendo com
que aconteça uma nova entrada de capital e aumento do nível de atividades no setor. Com os
novos lançamentos no mercado, a oferta de ativos fica maior que a demanda, e, portanto, há uma
desaceleração nas transações e aumento do estoque de imóveis. Durante a desaceleração,
3
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acontece a entrega de ativos que começaram a ser desenvolvidos durante o movimento de
expansão, aumentando ainda mais os estoques. O estoque em excesso e novos lançamentos
geram uma pressão de oferta, superior a demanda, que geram um aumento das taxas de vacância
e a redução dos preços. Já na recessão, a associação da diminuição da demanda com um período
de alto volume de entrega de ativos culmina em um momento de sobreoferta. A alta na oferta
agrava ainda mais os níveis de vacância, queda dos preços e a saída de capital do setor. Por fim,
durante a recuperação, por conta dos preços baixos e alta vacância, há uma queda da oferta de
novos ativos e projetos, que, a medida que a demanda permanece inalterada, reduz índices de
vacância, ocasionando assim a retomada da demanda por espaços e ativos, marcando o

recomeço do ciclo.
Fonte: Elaboração Banco Inter

No entendimento do ADMINISTRADOR, no início do ano 2020, antes do início da atual crise
causada pela pandemia do coronavírus, o mercado imobiliário estava passando por um momento
entre fases de recuperação para expansão. Após o forte recuo no primeiro trimestre e
recuperação parcial em abril, os fundos imobiliários apresentaram estabilidade em maio. Até
maio, o retorno médio dos fundos listados na bolsa era de cerca -18,6% no ano, contra -24,4,0%
do Ibovespa. Em 12 meses, o retorno total, incluindo dividendos, acumula 3,4% em média,
mesmo considerando a crise e a forte realização entre fevereiro e março.
Adicionalmente, o ADMINISTRADOR acredita que a redução nos dividendos dos FIIs observada
entre abril e maio deve se manter nos próximos meses, entretanto, a rentabilidade de longo
prazo permanece atrativa em relação a outras classes de ativos. A crise causada pela pandemia
do coronavírus vem impactando a receita de aluguéis de diversos setores resultando em
menores dividendos no curto prazo. Porém, a queda no valor das cotas foi bem mais significativa
e um retorno médio esperado próximo de 5% ao ano ainda é atrativo, ponderando o atual
patamar da Selic em 3% e a perspectiva de mais uma possível redução em Junho. No longo prazo,
a classe de ativos tem potencial de retorno ainda superior com a retomada da economia e a
recuperação dos aluguéis. Além disso, os fundos imobiliários são um importante componente de
diversificação de risco na estratégia de alocação de investimentos no horizonte de longo prazo,
reduzindo o risco do portfólio.

Fundos Imobiliários na B3
Considerando os últimos cinco anos é possível verificar que o número de fundos registrados vem
apresentando um constante crescimento, tanto na CVM quanto na B3.

4
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Fonte: Boletim Imobiliário B3 (dados acumulados do nº de fundos registrados na CVM e na B3 até Abril/20)
Elaboração Banco Inter

Criado pela B3, o Índice de Fundos de Investimento Imobiliários (IFIX) tem por objetivo medir a
performance de uma carteira composta por cotas de fundos imobiliários que são listados para
negociação nos ambientes administrados pela B3. Historicamente, o IFIX tem se mostrado
menos volátil que o IBOV, principal indicador de desempenho de ações negociadas na B3.

Fonte: Banco Inter, B3; Elaboração Banco Inter – Data-Base: 25/05/20

O índice IFIX é composto por cerca de 100 fundos imobiliários, com negociações em pelo menos
60% dos pregões. Os fundos estão segmentados pela classificação ANBIMA por categorias e,
para a formação do IFI-E, foram selecionados FIIs de “tijolo”, com o objetivo de servir de
benchmark, bem como facilitar a elaboração de uma estratégia passiva de alocação na classe de
ativo. A pirâmide inversa abaixo mostra o fluxo de seleção dos ativos da carteira do fundo IFI-E.

5
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Fonte: Banco Inter, B3; Elaboração Banco Inter

O Índice IFI-E, teve alta de 2,9% em maio e acumula queda de 18,8% em 2020. Seguindo a
recuperação que se iniciou em abril, o índice voltou a apresentar retorno positivo em maio. Entre
as categorias de fundos de imóveis, os fundos de shoppings ainda apresentam a pior
performance no ano, acumulando perdas em média de 30%. Esse resultado reflete o maior
impacto no curto prazo advindo do fechamento do comércio em diversas cidades. Os fundos de
galpões tiveram uma recuperação maior em maio, afastando um maior risco de vacância e
inadimplência. Já os fundos de lajes corporativas, seguem apresentando performance diversa,
com alguns casos de monoativos com maior dificuldade em manter a receita e evitar a vacância,
enquanto outros, com maior diversificação e melhor qualidade, mantendo retorno maior. Em
comparação com o Ibovespa, que acumula queda de -24,4%, o IFI-E apresenta retorno superior
e uma volatilidade menor.

Fonte: Banco Inter, B3; Elaboração Banco Inter - Data-Base: 25/05/20

6
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Fonte: Banco Inter, B3; Elaboração Banco Inter - Data-Base: 25/05/20

Objetivo do fundo
O presente estudo de viabilidade referente às Cotas da Primeira Emissão do IFI-E Inter Fundo
de Investimento Imobiliário - FII (“FUNDO”), foi realizado pela Inter Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda. (“ADMINISTRADOR” ou “Inter DTVM”) com o objetivo de analisar a
viabilidade do FUNDO (“Estudo”).
É objetivo do Fundo, aplicar primordialmente, em cotas de fundos de investimento imobiliário
(“FII”), pertencentes à carteira teórica do índice de referência IFI-E (conforme abaixo definido) e,
complementarmente, em Ativos de Liquidez (conforme abaixo definido), visando proporcionar
aos Cotistas a rentabilidade de suas Cotas, conforme a política de investimento definida no
artigo 4º do Regulamento. O fundo busca reproduzir o desempenho da carteira teórica do índice
IFI-E distribuindo aos cotistas os rendimentos apurados mensalmente.
O IFI-E é um benchmark dos FIIs classificados como FII de Renda, que investem pelo menos 2/3
dos seu patrimônio em empreendimentos para locação.
Metodologia
- Fundos já inclusos no IFIX e classificados como “Tijolo”;
- Limite máximo de 30 fundos, selecionados pelo valor de mercado – o que equivale a
fundos que tiveram um volume total negociado em Maio/2020 de R$75MM/dia;
- Ponderação por valor de mercado;
- Sem limite de alocação máxima por fundo;
- Cálculo do retorno incluindo a valorização da cota e o dividendo pago;
- Rebalanceamento quadrimestral, seguindo o rebalanceamento do IFIX;
- Início em Jan/2020, com backtest a partir de Jan/2014.
7
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Carteira Teórica do Índice IFI-E (rebalanceamento mai/20)
Ticker

Nome do Fundo

Cotas
Ajustadas

Segmento

LastPrice

MarketCap

Percentual
IFIX

Percentual
IFI-E

Volume Diário Volume Diário
Dividend Yield Dividend Yield
Médio de Cotas Médio de Cotas
(ao ano)
Indicativo
(3 meses)
(1 mês)

Valor
Patrimonial

KNRI11

Kinea Renda Imobiliária

23.600.802 Lajes Comerciais

R$ 171,40 R$ 4.045.177.246,09

5,14%

12,12%

36.175

22.783

5,02%

4,55% R$

150,87

BBPO11

BB Progressivo II

15.919.690 Agências Bancárias

R$ 158,69 R$ 2.526.295.654,30

3,21%

7,57%

20.830

16.312

7,96%

8,00% R$

102,24

BRCR11

BTG Pactual Corporate Office Fund

22.918.202 Lajes Comerciais

R$ 94,26 R$ 1.812.104.857,62

2,74%

5,43%

57.925

32.289

6,26%

5,48%

HGBS11

Hedge Brasil Shopping

10.000.000 Shopping/Varejo

R$ 213,70 R$ 2.137.000.000,00

2,71%

6,40%

32.038

19.114

6,92%

1,96% R$

241,94

HGLG11 CSHG Logística

11.882.212 Logisticos

R$ 189,05 R$ 2.246.332.275,39

2,85%

6,73%

35.169

27.485

4,90%

4,94% R$

135,38

XPML11

XP Malls

18.207.684 Shopping/Varejo

103,79

XPLG11

XP LOG

-

R$ 105,55 R$ 1.921.821.044,92

2,44%

5,76%

80.487

49.156

5,23%

- R$

15.269.476 Logisticos

R$ 116,78 R$ 1.783.169.433,59

2,94%

5,34%

59.682

50.420

6,19%

5,55% R$

97,45

HGRE11 CSHG Real Estate

10.812.161 Lajes Comerciais

R$ 155,08 R$ 1.676.750.000,00

2,13%

5,03%

29.579

26.491

5,64%

4,41% R$

163,83

BRCO11 Bresco Logística

12.566.391 Logisticos

R$ 124,40 R$ 1.563.259.033,20

1,99%

4,69%

11.770

10.806

2,23%

0,45% R$

95,78

VISC11

122,87

14.270.995 Shopping/Varejo

R$ 108,23 R$ 1.117.677.124,02

1,96%

3,35%

55.274

30.898

6,51%

2,56% R$

GTWR11 Green Towers

Vinci Shopping Centers

15.780.613 Lajes Comerciais

R$ 116,90 R$ 1.402.800.048,83

1,78%

4,20%

20.733

18.604

6,93%

6,96% R$

HSML11

HSI Malls

12.000.000 Shopping/Varejo

R$ 90,02 R$

607.634.948,73

1,80%

1,82%

58.276

31.621

5,51%

2,40% R$

95,79

RBVA11

Rio Bravo Renda Varejo

9.740.679 Shopping/Varejo

R$ 141,40 R$

808.993.225,10

1,92%

2,42%

13.736

17.342

8,18%

7,21% R$

126,29

R$ 122,54 R$ 1.193.622.802,73

1,88%

3,58%

41.742

47.608

6,54%

6,66% R$

107,32

R$ 87,00 R$ 1.061.733.520,51

HGRU11 CSHG Renda Urbana

12.203.833 Lajes Comerciais

98,30

ABCP11

Grand Plaza Shopping

7.537.889 Shopping/Varejo

1,35%

3,18%

4.253

2.417

5,89%

- R$

85,32

LVBI11

VBI Logístico

6.503.028 Logisticos

R$ 119,26 R$

898.968.627,93

1,14%

2,69%

17.175

14.642

6,09%

6,06% R$

102,85

GGRC11 GGR COVEPI

7.038.771 Logisticos

R$ 127,99 R$

832.322.509,77

1,06%

2,49%

17.049

14.708

6,74%

6,66% R$

118,88

35.583

VILG11

Vinci Logística

R$ 122,42 R$

536.129.211,43

1,09%

1,61%

36.261

6,12%

5,09% R$

104,42

R$ 2.870,08 R$

684.448.059,08

0,87%

2,05%

100

65

6,10%

6,03% R$

3.389,07

R$ 116,33 R$

253.609.756,47

0,97%

0,76%

29.860

22.973

7,13%

5,78% R$

113,69

7.560.351 Shopping/Varejo

R$ 88,39 R$

668.259.399,41

0,85%

2,00%

32.050

18.011

6,11%

1,49% R$

105,50

608.950 Shopping/Varejo

R$ 837,00 R$

509.691.162,11

0,65%

1,53%

268

279

4,53%

- R$

787,33

Vinci Offices

9.942.726 Lajes Comerciais

R$ 57,01 R$

566.834.777,83

0,72%

1,70%

51.432

52.165

3,81%

7,37% R$

61,57

RCRB11

Rio Bravo Renda Corporativa

2.976.666 Lajes Comerciais

R$ 175,99 R$

381.898.315,43

0,67%

1,14%

8.969

5.798

4,15%

5,11% R$

146,18

RECT11

UBS BR Office

5.434.937 Lajes Comerciais

R$ 98,20 R$

293.155.761,72

0,81%

0,88%

20.200

25.490

11,18%

9,90% R$

100,21

FVPQ11

Via Parque

4.770.100 Shopping/Varejo

215,03

SDIL11

SDI Rio Bravo Renda Logística

PQDP11 Parque Dom Pedro Shopping Center
XPIN11

XP Industrial

MALL11

Malls Brasil Plural

SHPH11

Shopping Pátio Higienópolis

VINO11

6.586.568 Logisticos
238.477 Shopping/Varejo
10.693.931 Logisticos

R$ 171,00 R$

478.825.469,97

0,61%

1,44%

2.124

1.541

7,33%

- R$

2.800.149 Logisticos

R$ 94,22 R$

449.438.842,77

0,57%

1,35%

16.699

14.982

7,09%

5,61% R$

QAGR11 Quasar Agro

5.040.000 Agricultura

R$ 83,66 R$

421.646.423,34

0,54%

1,26%

19.645

15.773

3,33%

3,97% R$

95,96

RBED11

Rio Bravo Renda Educacional

2.431.254 Educacional

R$ 165,50 R$

124.538.749,69

0,51%

0,37%

3.449

3.124

6,88%

7,25% R$

140,61

FCFL11

Campus Faria Lima

3.340.000 Educacional

R$ 108,00 R$

360.720.001,22

0,48%

1,08%

3.126

2.028

6,30%

5,54% R$

105,73

95,46

Fonte: Banco Inter, B3 - Data-base: 05/06/2020

A carteira de Ativos do Fundo deverá ser composta estritamente por cotas de FII que estejam
presentes na carteira teórica vigente do IFI-E e por Ativos de Liquidez.
O Fundo poderá́ investir até 100% (cem por cento) do montante de seus recursos que possam
ser investidos em cotas de Fundos Investidos administrados pelo ADMINISTRADOR, pelo
GESTOR ou empresa a eles ligada na forma permitida na regulamentação especifica, observado
que, caso esteja configurada uma situação de conflito de interesses, tal investimento dependerá
de aprovação prévia, especifica e informada em assembleia geral de Cotistas, nos termos do
artigo 34 da Instrução CVM 472.
O FUNDO investirá no mínimo 90% (noventa por cento) de seu patrimônio em cotas de FII que
compõe a carteira teórica do IFI-E, em qualquer proporção, de forma a refletir a variação e
rentabilidade do Índice, observados os limites previstos no Regulamento do Fundo e as regras
gerais sobre fundos de investimento.
Sem prejuízo do disposto no item acima, ainda que um determinado FII venha a representar peso
superior a 10% (dez por cento) da carteira teórica do Índice, o peso das cotas de tal FII na carteira
do FUNDO será limitado a 10% (dez por cento), para fins de observar os limites de concentração
previstos na legislação vigente e no Regulamento do Fundo. O montante de recursos não alocado
na aquisição de cotas de um FII por conta da limitação mencionada acima será aplicado em cotas
dos demais FII que compõem a carteira do fundo, buscando minimizar a diferença entre a
performance do fundo e do índice (tracking error), respeitando sempre o limite de 10% (dez por
cento) para cada fundo, individualmente.
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Dados do Fundo IFI-E (rebalanceamento mai/20)
Ticker

Nome do Fundo

% do Fundo

PL
R$398MM

Nº de cotas

Percentual de
Coef. de alocação
Coeficiente de
Dividend Yield Dividend Yield
Cotas no
considerando 20% do
alocação (dias)
(ao ano)
Indicativo
Fundo IFI-E
volume diário (dias)

KNRI11

Kinea Renda Imobiliária

9,50% R$

37.810.000,00

220.595,00

0,93%

6,10

30,49

0,48%

0,43%

BBPO11

BB Progressivo II

7,57% R$

30.135.469,54

189.902,00

1,19%

9,12

45,58

0,60%

0,61%

BRCR11

BTG Pactual Corporate Office Fund

5,43% R$

21.616.088,62

229.324,00

1,00%

3,96

19,79

0,34%

0,30%

HGBS11

Hedge Brasil Shopping

6,40% R$

25.491.671,29

119.287,00

1,19%

3,72

18,62

0,44%

0,13%

HGLG11 CSHG Logística

6,73% R$

26.795.865,22

141.740,00

1,19%

4,03

20,15

0,33%

0,33%

XPML11

XP Malls

5,76% R$

22.924.862,12

217.194,00

1,19%

2,70

13,49

0,30%

*

XPLG11

XP LOG

5,34% R$

21.270.926,09

182.145,00

1,19%

3,05

15,26

0,33%

0,30%

HGRE11 CSHG Real Estate

5,03% R$

20.001.478,63

128.975,00

1,19%

4,36

21,80

0,28%

0,22%

BRCO11 Bresco Logística

4,69% R$

18.647.676,84

149.901,00

1,19%

12,74

63,68

0,10%

0,02%

VISC11

3,35% R$

13.332.455,71

123.186,00

0,86%

2,23

11,14

0,22%

0,09%

GTWR11 Green Towers

4,20% R$

16.733.606,80

143.145,00

0,91%

6,90

34,52

0,29%

0,29%

HSML11

HSI Malls

1,82% R$

7.248.306,21

80.519,00

0,67%

1,38

6,91

0,10%

0,04%

RBVA11

Rio Bravo Renda Varejo

2,42% R$

9.650.252,40

68.248,00

0,70%

4,97

24,84

0,20%

0,17%

HGRU11 CSHG Renda Urbana

3,58% R$

14.238.390,33

116.194,00

0,95%

2,78

13,92

0,23%

0,24%

ABCP11

Grand Plaza Shopping

3,18% R$

12.665.120,22

145.576,00

1,93%

34,23

171,16

0,19%

*

LVBI11

VBI Logístico

2,69% R$

10.723.543,64

89.917,00

1,38%

5,24

26,18

0,16%

0,16%

GGRC11 GGR COVEPI

2,49% R$

VILG11

Vinci Shopping Centers

9.928.540,86

77.573,00

1,10%

22,75

0,17%

0,17%

1,61% R$

6.395.334,41

52.241,00

0,79%

1,47

7,34

0,10%

0,08%

PQDP11 Parque Dom Pedro Shopping Center

2,05% R$

8.164.588,18

2.845,00

1,19%

28,40

142,01

0,13%

0,12%

XPIN11

XP Industrial

0,76% R$

3.025.239,38

26.006,00

0,24%

0,87

4,35

0,05%

0,04%

MALL11

Malls Brasil Plural

2,00% R$

7.971.478,22

90.185,00

1,19%

2,81

14,07

0,12%

0,03%

SHPH11

Shopping Pátio Higienópolis

1,53% R$

6.079.962,36

7.264,00

1,19%

27,10

135,52

0,07%

*

VINO11

Vinci Offices

1,70% R$

6.761.612,46

118.604,00

1,19%

2,31

11,53

0,06%

0,13%

RCRB11

Rio Bravo Renda Corporativa

1,14% R$

4.555.557,47

25.885,00

0,87%

2,89

14,43

0,05%

0,06%

RECT11

UBS BR Office

0,88% R$

3.496.972,54

35.611,00

0,66%

1,76

8,81

0,10%

0,09%

FVPQ11

Via Parque

1,44% R$

5.711.774,21

33.402,00

0,70%

15,72

78,62

0,11%

*

SDIL11

SDI Rio Bravo Renda Logística

1,35% R$

5.361.229,41

56.901,00

2,03%

3,41

17,04

0,10%

0,08%

1,26% R$

5.029.701,46

60.121,00

1,19%

3,06

15,30

0,04%

0,05%

0,37% R$

1.485.587,68

8.976,00

0,37%

2,60

13,01

1,08% R$

4.302.927,33

39.842,00

1,19%

12,75

63,73

0,07%

0,06%

Total

5,79%

4,26%

Vinci Logística

QAGR11 Quasar Agro
RBED11

Rio Bravo Renda Educacional

FCFL11

Campus Faria Lima
Caixa

4,55

2,62% R$ 10.443.780,38

0,03%

0,03%

Fonte: Banco Inter, B3 - Data-base: 05/06/2020
*Fundos imobiliários do segmento Shoppings/Varejo que suspenderam distribuição
de rendimentos em decorrência da pandemia de Covid-19;
**Dividend Yield calculado sem descontar os custos de emissão e manutenção do Fundo.

Este Estudo não deve ser entendido como uma promessa ou garantia de rentabilidade do
FUNDO.
Os termos utilizados neste Estudo, iniciados em letras maiúsculas, que estejam no singular ou no
plural e que não sejam definidos de outra forma neste Contrato, terão os significados que lhes
são atribuídos no regulamento do FUNDO (“Regulamento”) ou no Prospecto Preliminar da
Distribuição Pública Primária de Cotas da Primeira Emissão do IFI-E Inter Fundo de Investimento
Imobiliário - FII (“Prospecto Preliminar”) ou no Prospecto Definitivo da Distribuição Pública Primária
de Cotas da Primeira Emissão IFI-E Inter Fundo de Investimento Imobiliário - FII (“Prospecto
Definitivo”, e, em conjunto com o Prospecto Preliminar, “Prospectos”).

Resumo da Visão do Administrador
A indústria de fundos imobiliários, a exemplo de outros setores do mercado de capitais, costuma
antecipar tendências macroeconômicas e ciclos de expansão e/ou retração. Dessa forma, os FII
negociados na B3 já apresentaram recuperação significativa após a crise gerada pela pandemia
do coronavírus.
Pela primeira vez, brasileiros se veem diante de uma taxa de juros real tão baixa. Ao longo de
décadas de inflação elevada e juros altos, os investidores acostumaram-se ao conforto da
9
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poupança que, com baixíssima exposição a risco, oferecia retornos significativos e proteção
contra inflação. Com isso, investimentos alternativos ficavam praticamente restritos a
investidores qualificados, institucionais ou pessoas físicas com maior familiaridade com o
mercado de capitais.

Fonte: Banco Inter, B3; Elaboração Banco Inter – Data-base: 25/05/20

Hoje, contudo, a realidade impõe que brasileiros tenham uma postura mais ativa em relação aos
seus investimentos, pois tanto poupança quanto fundos referenciados DI possuem hoje
rentabilidade real próxima a zero. A queda na Taxa Selic reduziu a rentabilidade de
investimentos em renda fixa e contribuiu substancialmente para o redirecionamento capital
para outros investimentos como ações e fundos imobiliários. Em complemento, os fundos
imobiliários são um importante componente de diversificação de risco na estratégia de alocação
de investimentos no horizonte de longo prazo, reduzindo o risco do portfólio.
Correlação entre os Índices (24 meses)

Fonte: Banco Inter, Anbima, B3, Bloomberg; Elaboração Banco Inter – Data-base: 29/05/20

Apesar da crise, as ofertas de novos FIIs somaram aproximadamente R$ 8,4 bilhões até abril.
Este volume foi cerca de 147% superior ao alcançado no mesmo período em 2019, quando
10
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somou, aproximadamente, R$ 3,4 bilhões. Esperamos um ritmo menor de emissões nos próximos
meses, mas a categoria deve continuar crescendo ao longo de 2020, tanto pelo lançamento de
novos fundos como ofertas de novas captações de fundos existentes.
A rentabilidade esperada para o setor continua atrativa na visão do ADMINISTRADOR. Os FIIs
continuam sendo uma boa opção de diversificação de investimento complementando uma
carteira tradicional de renda fixa e renda variável. Mesmo considerando uma redução nos
dividendos devido à renegociação de alguns aluguéis, o retorno esperado para o IFI-E permanece
atrativo.

Fonte: Banco Inter, B3; Elaboração Banco Inter

Sobre o Administrador
Fundada em 2013, o Inter DTVM possui sob administração aproximadamente R$1,4 bilhão em
ativos mobiliários e imobiliários.
Seus investimentos estão divididos em diversos ativos mobiliários e nos segmentos do setor
imobiliário, como residencial, galpões logísticos, shopping centers e projetos em
desenvolvimento.
No segmento de fundos imobiliários negociados na B3, a Inter DTVM realiza a gestão do BICR11,
LUGG11 e LGCP11. Somados, esses fundos possuem valor de mercado de R$ 321 milhões em
05/06/2020.

Recursos sob custódia e gestão Banco Inter
Em R$ bilhões

Fonte: Relatório Gerencial e Demonstrações Financeiras Banco Inter –1º Tri de 2020

11
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No tocante ao modelo de gestão, a Inter DTVM se divide em áreas especializadas, com times
integralmente dedicados e especializados em cada setor de atuação.
Este modelo especializado, na visão do ADMINISTRADOR, será relevante na construção do
portfólio do FUNDO, pois permitirá que cada uma das áreas contribua tecnicamente na análise
dos fundos e dos ativos imobiliários que o FUNDO venha a investir. Em resumo, o FUNDO
possuirá um time próprio e exclusivo de gestão que analisará potenciais investimentos com o
suporte de cada área especializada da Inter DTVM.

Premissas do Estudo de Viabilidade e Metodologia
A dada do presente Estudo é 30 de Junho de 2020.
O resultado do Fundo será preponderantemente proveniente do recebimento dos rendimentos
a serem distribuídos pelos Ativos (cotas de FIIs) e Ativos de Liquidez integrantes do patrimônio
do Fundo, bem como os eventuais rendimentos oriundos de ganhos de capital com alienação dos
mesmos, excluídas as despesas financeiras, as despesas ordinárias e extraordinárias do Fundo,
impostos aplicáveis, inclusive sobre os ganhos de capital, e as demais despesas previstas no
Prospecto e no regulamento do Fundo (“Regulamento”) para a manutenção do Fundo, em
conformidade com a regulamentação em vigor.
Para os Ativos de Liquidez, o ADMINISTRADOR, considerou que a remuneração se dará com
base na taxa CDI, que atualmente se encontra 2,90% ao ano. Para fins deste Estudo, foi
considerado que os ativos de liquidez deverão ser remunerados à taxa de 100% da Taxa CDI,
tendo como base uma perspectiva conservadora da taxa oferecida no mercado para
investimentos com alta liquidez (E.g.: Fundos Referenciados DI). Sobre essa remuneração, o
ADMINISTRADOR, ainda considerou os efeitos da tributação de 22,5% sobre o resultado
financeiro bruto, de acordo com a legislação vigente.
Já para os Ativos (cotas de FIIs), principal objeto do FUNDO, o ADMINISTRADOR, utilizou como
premissa-base o valor das cotas no dia 05 de Junho de 2020, e a distribuição de rendimentos dos
últimos 12 meses até maio de 2020.
Uma vez auferida a rentabilidade dos Ativos de Liquidez e dos Ativos, e consideradas as despesas
operacionais e de emissão, o ADMINISTRADOR projetou o fluxo de caixa do FUNDO. Para fins
de estimativa de capacidade mensal de distribuição do FUNDO, o ADMINISTRADOR assumiu
como premissa, de forma conservadora, não utilizar a realização mensal dos ganhos de capital
acumulados com a valorização dos Ativos.
Complementarmente, considerou-se que os rendimentos e ganhos decorrentes das operações
realizadas pela carteira do FUNDO não estarão sujeitos ao Imposto de Renda (“IR”). Ademais,
como a política do FUNDO tem como base a aquisição de ativos financeiros imobiliários, em
especial Cotas de Fundos Imobiliários, o FUNDO se beneficiará de dispositivos da legislação de
regência que determina que não estão sujeitos ao IR os rendimentos auferidos em decorrência
de aplicações nos seguintes ativos imobiliários: (i) letras hipotecárias; (ii) CRI; (iii) letras de
crédito imobiliário; (iv) cotas de fundo de investimento imobiliário, quando negociadas
exclusivamente em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado. Excepcionalmente, o caso
o FUNDO venha a investir em ativos financeiros de renda fixa ou de renda variável distintos
daqueles listados acima, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos estarão sujeitos à incidência
de IR de acordo com as mesmas normas aplicáveis às pessoas jurídicas em geral. Neste caso, o
12
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imposto pago pela carteira do FUNDO poderá ser compensado com o IR a ser retido na fonte
pelo FUNDO quando da distribuição de rendimentos ao seus cotistas.
Ademais, cabe esclarecer que, a fim de mitigar o risco de questionamento da Receita Federal do
Brasil, os ganhos de capital auferidos pelo FUNDO na alienação de cotas de outros Fundos de
Investimento Imobiliários serão tributados pelo IR à alíquota de 20%, conforme posicionamento
manifestado por intermédio da Solução de Consulta Cosit nº 181, de 04/07/2014. O
recolhimento do IR sobre as operações acima não prejudica o direito do ADMINISTRADOR e/ou
do ADMINISTRADOR de tomar as medidas cabíveis para questionar tal entendimento e, em
caso de êxito, suspender tal recolhimento, bem como solicitar a devolução ou a compensação de
valores indevidamente recolhidos.
O ADMINISTRADOR considerou que não haverá alterações significativas no cenário econômico
nacional ao longo da vigência do FUNDO, em especial do horizonte de investimento deste
Estudo. Cabe ressaltar, no entanto, que o FUNDO possui prazo de duração indeterminado.
O Anexo II apresenta a abertura dos fluxos projetados, sendo que o mês inicial da simulação se
refere ao mês de maio de 2020.

Resultados Obtidos
Consideradas as premissas acima no modelo financeiro, após 12 meses de operação do fundo,
conforme detalhado no Anexo II Estudo, projeta-se que o fundo distribua R$ 4,94 por cota,
representando 4,94% (quatro inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) de dividend yield
em relação ao preço de emissão da oferta (R$ 100,00/cota).
É imperativo reforçar que o Estudo não representa promessa ou garantia de rendimento futuro
predeterminado, tendo sido elaborado com base em dados do passado e estimativas de
terceiros. Mesmo que tais premissas e condições se materializem, não há garantia que a
rentabilidade estimada será obtida.
A estratégia do ADMINISTRADOR para gerar o resultado estimado acima está apoiada na
análise fundamentalista do mercado imobiliário, que focará na aquisição de fundos imobiliários
pertencentes ao IFI-E.

Belo Horizonte, 30 de Junho de 2020
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O PRESENTE ESTUDO DE VIABILIDADE NÃO REPRESENTA E NÃO CARACTERIZA
PROMESSA OU GARANTIA DE RENDIMENTO PREDETERMINADO OU RENTABILIDADE
POR PARTE DO ADMINISTRADOR, DO COORDENADOR LÍDER OU DE QUALQUER OUTRO
PARTICIPANTE DA OFERTA, TENDO SIDO ELABORADO COM BASE EM DADOS DO
PASSADO OU ESTIMATIVAS DE TERCEIROS. ENTRETANTO, MESMO QUE TAIS PREMISSAS
E CONDIÇÕS SE MATERIALIZEM, NÃO HÁ GARANTIA QUE A RENTABILIDADE ESTIMADA
SERÁ OBTIDA.
O FUNDO ADOTARÁ TÉCNICAS DE GESTÃO PASSIVA COM A FINALIDADE DE OBTER
GANHOS SUPERIORES AOS INDICADOS NESTE ESTUDO. OS RESULTADOS DO FUNDO
PODERÃO DIFERIR SIGNIFICATIVAMENTE DAQUELES AQUI INDICADOS, PODENDO
INCLUSIVE OCASIONAR PERDAS PARA O COTISTA.
O ADMINISTRADOR FOI RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE ESTUDO DE
VIABILIDADE, O QUAL É EMBASADO EM DADOS E LEVANTAMENTOS DE DIVERSAS
FONTES, BEM COMO EM PREMISSAS E PROJEÇÕES REALIZADAS PELO PRÓPRIO
ADMINISTRADOR. ESTES DADOS PODEM NÃO RETRATAR FIELMENTE A REALIDADE DO
MERCADO NO QUAL O FUNDO ATUA, PODENDO O ADMINISTRADOR, AINDA, OPTAR
PELA AQUISIÇÃO DE COTAS EMITIDAS POR FNDOS DE INVESTIMENTO CUJA CARTEIRA
É GERIDA PELO ADMINISTRADOR EM DETRIMENTO DA AQUISIÇÃO DE COTAS EMITIDAS
POR DEMAIS FUNDOS DE INVESTIMENTO CUJA CARTEIRA NÃO É GERIDA PELO
ADMINISTRADOR E CUJA RENTABILIDADE PODE SER MAIS VANTAJOSA PARA O FUNDO,
DESDE QUE SANADAS QUAISQUER LIMITAÇÕES DE CONFLITO DE INTERESSE POR
APROVAÇÃO EM EVENTUAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO FUNDO.
AOS INVESTIDORES É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO,
ESPECIALMENTE, A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”. OS INVESTIDORES INTERESSADOS EM
SUBSCREVER COTAS DO FUNDO ESTÃO SUJEITOS AOS RISCOS DESCRITOS NO
PROSPECTO DO FUNDO, OS QUAIS PODEM AFETAR A RENTABILIDADE DO FUNDO.
A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A
QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU
SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA.
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Anexos ao Estudo
de Viabilidade
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ANEXO I
Custos da Oferta e Despesas Recorrentes do FUNDO
Os Custos da Oferta foram utilizados na projeção conforme apresentados na página 70 do
Prospecto Preliminar.
As despesas recorrentes do FUNDO consideradas relevantes seguem abaixo:
a) Taxa de Administração: pela administração do FUNDO, nela compreendida as atividades de
administrador, gestor, escriturador e custodiante, o FUNDO pagará ao ADMINISTRADOR uma
taxa de administração equivalente a 0,30% (três décimos por cento) ao ano sobre o patrimônio
líquido do FUNDO, calculado conforme item 7.3 do Regulamento;
b) Valores devidos aos Auditores Independes do FUNDO, estimados em R$ 15.000,00 por ano;
c) Despesas diversas do FUNDO estimadas em R$ 6.588,00 (seis mil quinhentos e oitenta e oito
reais) mensais.
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ANEXO II
Fluxo do FUNDO projeto e Evolução da Alocação em Ativos
5-Jun-20

Em R$

Database

Total da Oferta

415.000.000

Fee de Distribuição

-16.076.370

Despesas não recorrentes
Estimativa Patrimonial

Mês 1

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Mês 5

Mês 6

Mês 7

Mês 8

Mês 9

Mês 10

Mês 11

Mês 12

1.719.994

-776.978
398.146.652

Receita Bruta
Rendimentos - FIIs IFI-E

90% do PL

1.719.994

1.719.994

1.719.994

1.719.994

1.719.994

1.719.994

1.719.994

1.719.994

1.719.994

1.719.994

1.719.994

Rendimentos - Ativos de Liquidez

10% do PL

94.963

94.963

94.963

94.963

94.963

94.963

94.963

94.963

94.963

94.963

94.963

94.963

1.814.957

1.814.957

1.814.957

1.814.957

1.814.957

1.814.957

1.814.957

1.814.957

1.814.957

1.814.957

1.814.957

1.814.957

Total - Receita Bruta
FII - Despesas Recorrentes

-99.537

-99.537

-99.537

-99.537

-99.537

-99.537

-99.537

-99.537

-99.537

-99.537

-99.537

-99.537

Honorário Auditoria

-1.250

-1.250

-1.250

-1.250

-1.250

-1.250

-1.250

-1.250

-1.250

-1.250

-1.250

-1.250

Taxa de Fiscalização CVM

-4.010

-4.010

-4.010

-4.010

-4.010

-4.010

-4.010

-4.010

-4.010

-4.010

-4.010

-4.010

Taxa B3

-845

-845

-845

-845

-845

-845

-845

-845

-845

-845

-845

-845

Custódia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-483

-483

-483

-483

-483

-483

-483

-483

-483

-483

-483

-483

Laudo de Avaliação

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consultor Imobiliário

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxa De Administração

Anbima

Outros
Total - FII - Despesas Recorrentes

Total - Receita Líquida

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-106.124

-106.124

-106.124

-106.124

-106.124

-106.124

-106.124

-106.124

-106.124

-106.124

-106.124

-106.124

1.708.832

1.708.832

1.708.832

1.708.832

1.708.832

1.708.832

1.708.832

1.708.832

1.708.832

1.708.832

1.708.832

1.708.832

FR (até 5%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total - FII - Fundo de Reserva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fundo de Reserva

Fluxo FII

1.708.832

1.708.832

1.708.832

1.708.832

1.708.832

1.708.832

1.708.832

1.708.832

1.708.832

1.708.832

1.708.832

1.708.832

Yield (ao mês)

0,41%

0,41%

0,41%

0,41%

0,41%

0,41%

0,41%

0,41%

0,41%

0,41%

0,41%

0,41%

Acumulado

0,41%

0,82%

1,24%

1,65%

2,06%

2,47%

2,88%

3,29%

3,71%

4,12%

4,53%

4,94%
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