AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO SOB ANÁLISE DA CVM, A QUAL AINDA NÃO SE MANIFESTOU A SEU RESPEITO. O PRESENTE PROSPECTO PRELIMINAR
ESTÁ SUJEITO À COMPLEMENTAÇÃO E À CORREÇÃO. O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÁ DISPONÍVEL NOS SITES DO ADMINISTRADOR, DO COORDENADOR LÍDER, DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES
PARTICIPANTES DA OFERTA, DA B3 E DA CVM.

PROSPECTO PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE COTAS DA 1ª EMISSÃO DO

CAPITÂNIA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS
DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ nº 38.065.012/0001-77
no montante de

R$250.000.000,00
(duzentos e cinquenta milhões de reais)

Valor unitário das Cotas (conforme abaixo definidas): R$100,00 (cem reais) na Data de Liquidação (conforme abaixo definida) (“Preço de Emissão”)
Taxa de Distribuição Primária (conforme abaixo definida): R$4,48 (quatro reais e quarenta e oito centavos) por Cota efetivamente integralizada
Preço Efetivo por Cota (conforme abaixo definido): R$104,48 (cento e quatro reais e quarenta e oito centavos) por Cota subscrita
Quantidade de Cotas inicialmente ofertadas: 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil)
Código ISIN das Cotas: BRCPTICTF005
Código de Negociação das Cotas na B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão (“B3”): CPTI11
Registro da Oferta na CVM sob o nº [•], em [•] de [•] de 2020
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
O CAPITÂNIA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (“Fundo”), fundo de investimento constituído sob
a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ sob o nº 38.065.012/0001-77, representado por seu administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado, CEP 22250-040, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários,
na categoria de administrador fiduciário, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 8.695, de 20 de março de 2006, inscrita no CNPJ sob o n° 59.281.253/0001-23 (“Administrador”), está realizando uma oferta pública de distribuição primária de,
inicialmente, 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) cotas (“Cotas”), sem considerar as Cotas do Lote Adicional (conforme abaixo definidas), integrantes da 1ª (primeira) emissão de Cotas do Fundo (“Emissão”), todas nominativas e escriturais, em
classe única, com Preço de Emissão de R$100,00 (cem reais) por Cota, na Data de Liquidação, perfazendo o montante de, inicialmente, R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, sem
prejuízo das Cotas do Lote Adicional, sob o regime de melhores esforços de colocação para a totalidade das Cotas, inclusive as Cotas do Lote Adicional, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM nº 400/03”)
e da Instrução da CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014 (“Instrução CVM nº 555/14” e “Oferta”, respectivamente). Será admitida a distribuição parcial das Cotas, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM nº 400/03, sendo que a manutenção
da Oferta está condicionada à subscrição de, no mínimo, 1.250.000 (um milhão, duzentos e cinquenta mil) Cotas (“Quantidade Mínima de Cotas”), correspondentes a R$125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais), na Data de Liquidação,
sem considerar a Taxa de Distribuição Primária. Colocada a Quantidade Mínima de Cotas, a Oferta poderá ser encerrada e as Cotas que não forem efetivamente subscritas e integralizadas deverão ser canceladas pelo Administrador. Caso não seja colocada
a Quantidade Mínima de Cotas, a Oferta será cancelada. Para mais informações acerca da distribuição parcial das Cotas, veja a seção “Informações Relativas à Oferta”, sob o título “Distribuição Parcial”, na página 33 do presente prospecto preliminar. O
Fundo poderá, por meio do Gestor (conforme abaixo definido) e do Administrador, em comum acordo com o Coordenador Líder, optar por emitir um lote adicional de Cotas, aumentando em até 20% (vinte por cento) a quantidade das Cotas originalmente
ofertadas, ou seja, em até 500.000 (quinhentas mil) Cotas (“Cotas do Lote Adicional”), nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 14, §2º, da Instrução CVM nº 400/03.
O objetivo do Fundo é obter a valorização das Cotas por meio da subscrição ou da aquisição, no mercado primário ou secundário, (a) de cotas de emissão de fundos de investimento que se enquadrem no artigo 3º, caput, da Lei nº 12.431, de 24 de junho
de 2011 (“Lei nº 12.431/11”), que sejam administrados pelo Administrador (“FI-Infra”), incluindo, mas não se limitando a, cotas do CAPITÂNIA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o nº 38.120.714/0001-06; e (b) de outros ativos financeiros, observado o disposto no Regulamento (conforme abaixo definido). Os FI-Infra podem ser ou não geridos pelo Gestor.
A Oferta será conduzida pelas instituições participantes da Oferta (“Instituições Participantes da Oferta”) exclusivamente no Brasil, sob a coordenação da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 (parte), CEP 22440-032, inscrita no
CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-04 (“Coordenador Líder”). As Cotas serão depositadas (a) para distribuição no mercado primário, por meio do DDA – Sistema de Distribuição de Ativos, administrado pela B3; e (b) para negociação no mercado
secundário, exclusivamente em ambiente de bolsa de valores administrado pela B3, no qual as Cotas serão liquidadas e custodiadas eletronicamente. Não serão realizados esforços de colocação das Cotas em qualquer outro país que não o Brasil.
A Oferta é destinada a (a) investidores pessoas físicas ou jurídicas que não sejam Investidores Institucionais (conforme abaixo definidos) e que formalizem um ou mais pedidos de reserva durante o período de reserva, junto a uma única Instituição
Participante da Oferta, em valor agregado igual ou inferior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, que equivale à quantidade máxima, na Data de Liquidação, de 10.000 (dez mil) Cotas, que aceitem os
riscos inerentes a tal investimento; e (b) fundos de investimento, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, condomínios destinados à aplicação em carteiras
de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na B3 e outros investidores institucionais autorizados a adquirir as Cotas, nos termos da regulamentação vigente e aplicável, assim como investidores pessoas físicas ou jurídicas que formalizem
carta proposta em valor igual ou superior a R$1.000.100,00 (um milhão e cem reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, que equivale à quantidade mínima, na Data de Liquidação, de 10.001 (dez mil e uma) Cotas, que aceitem os riscos
inerentes a tal investimento (“Investidores Institucionais”). Não obstante não serem realizados quaisquer esforços de colocação a investidores estrangeiros, poderão ser aceitas ordens de investidores não residentes que tenham, por sua própria
iniciativa, procurado o Coordenador Líder e desde que assinem sua respectiva declaração de investidor profissional estrangeiro atestando, entre outros, não terem sido procurados pelo Coordenador Líder em nenhuma jurisdição e que o investimento nas
Cotas está em conformidade com as regras que lhes sejam aplicáveis, incluindo, sem limitação, aquelas de sua jurisdição e os mecanismos de investimento regulamentados pela Resolução nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, do Conselho Monetário
Nacional, pela Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de 2015, e pela Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962. Em tal hipótese, as Cotas serão obrigatoriamente subscritas e integralizadas no Brasil.
As Cotas serão integralizadas na data de liquidação conforme indicada no prospecto definitivo da Oferta (“Data de Liquidação”). O preço de subscrição das Cotas corresponderá ao Preço de Emissão, na Data de Liquidação. Quando da integralização
das Cotas, o investidor deverá pagar, adicionalmente ao Preço de Emissão, uma taxa no valor de R$4,48 (quatro reais e quarenta e oito centavos) por Cota efetivamente integralizada, correspondente a 4,48% (quatro inteiros e quarenta e oito centésimos
por cento) do Preço de Emissão, na Data de Liquidação (“Taxa de Distribuição Primária”). Dessa forma, somando-se o Preço de Emissão e a Taxa de Distribuição Primária, o investidor pagará o valor total de R$104,48 (cento e
quatro reais e quarenta e oito centavos) por Cota subscrita (“Preço Efetivo por Cota”). A Taxa de Distribuição Primária não integra o Preço de Emissão e será destinada para o pagamento ou o reembolso dos custos da Oferta, incluindo, sem
limitação, a remuneração do Coordenador Líder, os custos de assessoria jurídica diretamente relacionados à Oferta e a taxa de registro da Oferta na CVM. Eventuais custos não arcados pela Taxa de Distribuição Primária serão encargos do Fundo, observado
o disposto na Instrução CVM nº 555/14. Caso, após o pagamento ou o reembolso de todas as despesas da Oferta, haja valor remanescente decorrente do pagamento da Taxa de Distribuição Primária, tal valor será revertido em benefício do Fundo.
A gestão da carteira do Fundo será realizada pela CAPITÂNIA S.A., sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tavares Cabral, n° 102, 6º andar, CEP 05423-030, devidamente autorizada pela CVM para o exercício
profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria de gestor de recursos, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 7.245, de 3 de junho de 2003, inscrita no CNPJ sob o nº 04.274.010/0001-76 (“Gestor”).
A constituição do Fundo foi aprovada por deliberação do Administrador, datada de 10 de agosto de 2020. Em 22 de outubro de 2020, o Administrador aprovou o inteiro teor da versão vigente do regulamento do Fundo (“Regulamento”). A Emissão e a Oferta foram
aprovadas por deliberação do Administrador, datada de 4 de setembro de 2020, conforme posteriormente aditada em 28 de outubro de 2020. O Fundo é regido pelas disposições do Regulamento, pela Instrução CVM nº 555/14, pelo artigo 3º, §1º, da Lei
nº 12.431/11 e pelas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.
Será admitido o recebimento de reservas para a subscrição de Cotas, a partir de 30 de novembro de 2020, as quais somente serão confirmadas após o início do Período de Distribuição (conforme definido neste prospecto preliminar).
O investimento no Fundo apresenta riscos para o investidor. Ainda que o Administrador e o Gestor mantenham sistemas de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para o investidor.
O Fundo não conta com garantia do Coordenador Líder, do Administrador, do Gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
As Cotas não contarão com classificação de risco conferida por agência classificadora de risco em funcionamento no país.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
O Fundo apresenta riscos de liquidez associados às características dos seus ativos. O Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, de modo que as Cotas somente serão resgatadas em caso de liquidação do Fundo.
As informações contidas neste prospecto preliminar estão em consonância com o Regulamento, mas não o substituem. É recomendada a leitura cuidadosa tanto deste prospecto preliminar quanto do Regulamento, com especial atenção às cláusulas relativas ao
objetivo do Fundo, à sua política de investimento e aos fatores de risco a que o Fundo está exposto.
O Fundo poderá realizar aplicações que coloquem em risco parte ou a totalidade do seu patrimônio líquido.
Este prospecto preliminar e o prospecto definitivo da Oferta estarão disponíveis nos sites do Administrador, do Coordenador Líder, das demais Instituições Participantes da Oferta, da B3 e da CVM.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM em 8 de setembro de 2020.
Registro de funcionamento do Fundo concedido em 8 de setembro de 2020.
LEIA O PRESENTE PROSPECTO PRELIMINAR ANTES DE ACEITAR A OFERTA.
O REGISTRO DA OFERTA, QUANDO CONCEDIDO, NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO OU AS COTAS.
ESTE PROSPECTO PRELIMINAR NÃO DEVE, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, SER CONSIDERADO UMA RECOMENDAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DAS COTAS. AO DECIDIR SUBSCREVER E INTEGRALIZAR AS COTAS,
OS INVESTIDORES DEVERÃO REALIZAR SUA PRÓPRIA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E DOS RISCOS DECORRENTES DO INVESTIMENTO NAS
COTAS, BEM COMO DA SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NA PÁGINA 73 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.
LEIA A SEÇÃO “REGRAS DE TRIBUTAÇÃO DO FUNDO”, NA PÁGINA 103 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR. O INVESTIDOR DEVE LER OS FATORES DE RISCO "DESENQUADRAMENTO DO FUNDO", "ALTERAÇÃO
DO REGIME TRIBUTÁRIO" E "TRIBUTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS", NA SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NA PÁGINA 73 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.
Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo, a Oferta e este prospecto preliminar poderão ser obtidos junto ao Administrador, ao Coordenador Líder, às demais Instituições Participantes da Oferta, à B3 e à CVM.
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A data deste prospecto preliminar é 16 de novembro de 2020.
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GLOSSÁRIO
Para os fins deste prospecto preliminar, adotam-se as seguintes definições, sem prejuízo daquelas que
forem estabelecidas ao longo do documento:
“Administrador”

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM,
instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Torre
Corcovado, CEP 22250-040, devidamente autorizada pela CVM para o
exercício profissional de administração de carteiras de valores
mobiliários, na categoria de administrador fiduciário, nos termos do Ato
Declaratório CVM nº 8.695, de 20 de março de 2006, inscrita no CNPJ
sob o n° 59.281.253/0001-23, ou seu sucessor a qualquer título

“Alocação Mínima”

Percentual mínimo de (a) 67% (sessenta e sete por cento) do patrimônio
líquido do Fundo que deverá estar aplicado em Cotas de FI-Infra após
180 (cento e oitenta) dias contados da Data de Liquidação; e (b) 95%
(noventa e cinco por cento) do patrimônio líquido do Fundo que deverá
estar aplicado em Cotas de FI-Infra após 2 (dois) anos contados da Data
de Liquidação

“Amortização
Extraordinária”

Amortização extraordinária compulsória das Cotas, sem a incidência de
qualquer prêmio ou penalidade, caso, a qualquer tempo, haja o
desenquadramento da Alocação Mínima e desde que mediante
solicitação do Gestor

“ANBIMA”

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais

“Anúncio de
Encerramento”

Anúncio de encerramento da Oferta, elaborado nos termos do artigo 29
da Instrução CVM nº 400/03, a ser divulgado nos sites das Instituições
Participantes da Oferta, do Administrador, da CVM e da B3, nos termos
do artigo 54-A da Instrução CVM nº 400/03

“Anúncio de Início”

Anúncio de início da Oferta, elaborado nos termos do artigo 52 da
Instrução CVM nº 400/03, a ser divulgado nos sites das Instituições
Participantes da Oferta, do Administrador, da CVM e da B3, nos termos do
artigo 54-A da Instrução CVM nº 400/03

“Ativos
Incentivados”

Em conjunto, (a) as Debêntures Incentivadas; e (b) outros ativos
emitidos, de acordo com o artigo 2º da Lei nº 12.431/11, para a captação
de recursos com vistas a implementar projetos de investimento na área
de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa,
desenvolvimento e inovação, considerados como prioritários na forma
regulamentada pelo Poder Executivo Federal

“Auditor
Independente”

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S,
sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, 8º andar, conjunto
81, Torre Norte, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ sob o
n° 61.366.936/0001-25, ou seu sucessor a qualquer título

“Aviso ao Mercado”

Aviso ao mercado da Oferta, elaborado nos termos do artigo 53 da
Instrução CVM nº 400/03, a ser divulgado nos sites das Instituições
Participantes da Oferta, do Administrador, da CVM e da B3, nos termos
do artigo 54-A da Instrução CVM nº 400/03
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“B3”

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

“BACEN”

Banco Central do Brasil

“Código ANBIMA
de Administração
de Recursos de
Terceiros”

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração
de Recursos de Terceiros

“Código ANBIMA
de Distribuição”

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de
Produtos de Investimento

“Carta Proposta”

Ordem de investimento firmada pelos Investidores Institucionais até
1 (um) Dia Útil antes da data de realização do Procedimento de
Alocação, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas,
em caráter irrevogável e irretratável, exceto nas circunstâncias ali
previstas, referente à intenção de subscrição das Cotas no âmbito da
Oferta Institucional

“Contrato de
Distribuição”

“Contrato de Estruturação, Coordenação e Distribuição Pública, Sob o
Regime de Melhores Esforços de Colocação, de Cotas do Capitânia Infra
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de
Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado”, celebrado
entre o Fundo, representado pelo Administrador, o Administrador, o
Coordenador Líder e o Gestor

“Contrato de
Gestão”

“Contrato de Gestão de Carteiras de Fundos de Investimento”, celebrado
entre o Fundo, o FI-Infra Master I, ambos representados pelo
Administrador, e o Gestor

“Coordenador
Líder”

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva,
nº 153, sala 201 (parte), CEP 22440-032, inscrita no CNPJ sob o
nº 02.332.886/0001-04

“Cotas”

Cotas de emissão do Fundo

“Cotas do Lote
Adicional”

Lote adicional de Cotas, aumentando em até 20% (vinte por cento) a
quantidade de Cotas originalmente ofertadas, ou seja, em até 500.000
(quinhentas mil) Cotas, por meio do exercício da Opção de Lote Adicional

“Cotas de FI-Infra”

Cotas de emissão dos FI-Infra

“Cotas do FI-Infra
Master I”

Cotas de emissão do FI-Infra Master I

“Cotistas”

Investidores que venham a adquirir Cotas

“Critérios de
Restituição de
Valores”

Critério para a restituição de valores aos Investidores nas hipóteses
previstas no Contrato de Distribuição e neste Prospecto Preliminar,
desde que já tenha ocorrido a integralização das Cotas por parte dos
Investidores, de modo que os valores depositados serão devolvidos aos
respectivos Investidores, 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
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“Custodiante”

BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com sede na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de
Botafogo, n 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado, CEP 22250-040,
devidamente autorizada pela CVM para a realização de custódia de
valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 7.204, de
25 de abril de 2003, inscrita no CNPJ sob o nº 30.306.294/0001-45, ou
seu sucessor a qualquer título

“CVM”

Comissão de Valores Mobiliários

“Data de
Liquidação”

Data, conforme prevista na seção “Informações Relativas à Oferta”, sob
o título “Cronograma Tentativo das Etapas da Oferta”, do Prospecto
Definitivo, em que as Cotas deverão ser integralizadas pelos Investidores
que manifestarem a sua adesão à Oferta até 1 (um) Dia Útil antes da data
de realização do Procedimento de Alocação

“Data de
Pagamento”

Cada data em que for realizada a Distribuição de Rendimentos, que, se
houver, deverá ser realizada, trimestralmente, nos meses de janeiro,
abril, julho e outubro de cada ano, ou, a critério do Gestor, mensalmente,
sempre no 15º (décimo quinto) dia de um Mês-Calendário, exceto se, a
critério do Gestor, outra data for determinada e informada aos Cotistas,
até o 10º (décimo) dia do Mês-Calendário em questão

“DDA”

DDA – Sistema de Distribuição Primária de Ativos, administrado pela B3

“Debêntures
Incentivadas”

Debêntures emitidas, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.431/11,
(a) por concessionária, permissionária, autorizatária ou arrendatária;
(b) por sociedade de propósito específico constituída sob a forma de
sociedade por ações; ou (c) pelo controlador de qualquer das sociedades
referidas nos itens (a) e (b) acima, em qualquer hipótese, desde que
constituído sob a forma de sociedade por ações

“Deliberação da
Oferta”

Deliberação do Administrador, datada de 4 de setembro de 2020,
conforme posteriormente aditada em 28 de outubro de 2020, que
aprovou a Emissão e a Oferta

“Despesas”

Custos da Oferta, incluindo, além da remuneração do Coordenador
Líder e sem limitação, (a) despesas com impressões e publicações,
conforme o caso; (b) despesas com registro dos documentos relativos à
Oferta nos cartórios competentes, conforme o caso; (c) custos e
despesas gerais dos assessores jurídicos; (d) taxa de registro da Oferta
na CVM; (e) taxas para listagem do Fundo e admissão das Cotas à
negociação na B3; (f) despesas com roadshow, reuniões e demais
comunicações com potenciais Investidores, necessárias para a
implementação da Oferta; e (g) demais despesas necessárias à
estruturação do Fundo e à realização da Oferta, nos termos do Contrato
de Distribuição

“Dia Útil”

Qualquer dia que não seja sábado, domingo, feriado nacional, feriado no
Estado ou na cidade de São Paulo ou dia em que, por qualquer outro
motivo, não haja expediente na B3

“Distribuição de
Rendimentos”

Distribuição dos Rendimentos, conforme o disposto no Regulamento e
na seção “Cotas”, sob o título “Distribuição de Rendimentos, Amortização
Extraordinária e Resgate das Cotas”, na página 93 do presente Prospecto
Preliminar
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“Emissão”

1ª (primeira) emissão de Cotas

“Estudo de
Viabilidade”

Estudo de viabilidade elaborado pelo Gestor, conforme Anexo IV ao
presente Prospecto Preliminar

“FI-Infra”

Fundos de investimento que se enquadrem no artigo 3º, caput, da Lei
nº 12.431/11, que sejam administrados pelo Administrador, incluindo,
mas não se limitando a, o FI-Infra Master I

“FI-Infra Master I”

CAPITÂNIA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE
INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o nº 38.120.714/0001-06

“Fundo”

CAPITÂNIA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS
DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM
INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO,
inscrito no CNPJ sob o nº 38.065.012/0001-77

“Gestor”

CAPITÂNIA S.A., sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Tavares Cabral, n° 102, 6º andar, CEP 05423-030,
devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de
administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria de gestor
de recursos, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 7.245, de 3 de
junho de 2003, inscrita no CNPJ sob o nº 04.274.010/0001-76, ou seu
sucessor a qualquer título

“Grupo
Econômico”

Com relação a uma pessoa, seus controladores (inclusive pertencentes
ao grupo de controle) e sociedades, direta ou indiretamente,
controladas, coligadas ou sob controle comum da referida pessoa

“Instituições
Participantes da
Oferta”

Em conjunto, o Coordenador Líder e os Participantes Especiais

“Instrução CVM
nº 400/03”

Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003

“Instrução CVM
nº 555/14”

Instrução da CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014

“Instrução CVM
nº 560/15”

Instrução da CVM n° 560, de 27 de março de 2015

“Investidores”

Em conjunto, os Investidores Institucionais e os Investidores Não
Institucionais

“Investidores
Institucionais”

Fundos de investimento, entidades administradoras de recursos de
terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo
BACEN, condomínios destinados à aplicação em carteiras de títulos e
valores mobiliários registrados na CVM e/ou na B3 e outros investidores
institucionais autorizados a adquirir as Cotas, nos termos da
regulamentação vigente e aplicável, assim como investidores pessoas
físicas ou jurídicas que formalizem Carta Proposta em valor igual ou
superior a R$1.000.100,00 (um milhão e cem reais), sem considerar a
Taxa de Distribuição Primária, que equivale à quantidade mínima, na
Data de Liquidação, de 10.001 (dez mil e uma) Cotas, que aceitem os
riscos inerentes ao investimento nas Cotas
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“Investidores Não
Institucionais”

Investidores pessoas físicas ou jurídicas que não sejam Investidores
Institucionais e que formalizem um ou mais Pedidos de Reserva durante
o Período de Reserva, junto a uma única Instituição Participante da
Oferta, em valor agregado igual ou inferior a R$1.000.000,00 (um
milhão de reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, que
equivale à quantidade máxima, na Data de Liquidação, de 10.000 (dez
mil) Cotas, que aceitem os riscos inerentes ao investimento nas Cotas

“IOF/Câmbio”

Imposto sobre Operações de Câmbio

“IOF/Títulos”

Imposto sobre Operações de Títulos e Valores Mobiliários

“IR”

Imposto de Renda

“Jurisdição de
Tributação
Favorecida”

País ou jurisdição que não tribute a renda, ou que a tribute à alíquota
máxima inferior a 20% (vinte por cento)

“Justa Causa”

Ocorrência de qualquer dos seguintes eventos em relação ao Gestor:
(a) descumprimento pelo Gestor de suas obrigações, deveres ou
atribuições especificadas nas normas vigentes, no Regulamento ou no
Contrato de Gestão ou, enquanto o Gestor prestar os serviços de gestão
dos FI-Infra, nos respectivos regulamentos ou nos respectivos contratos
de gestão, conforme reconhecido em decisão judicial contra a qual não
caiba mais recurso com efeito suspensivo, exceto nos casos em que,
cumulativamente, (1) o Gestor tenha apresentado, ao Administrador,
plano para sanar tal descumprimento no prazo máximo de 10 (dez) Dias
Úteis a contar da data do recebimento pelo Gestor de notificação a
respeito enviada pelo Administrador; e (2) tal descumprimento tenha
sido sanado pelo Gestor no prazo máximo de 20 (vinte) Dias Úteis a
contar da data do recebimento pelo Gestor de notificação a respeito
enviada pelo Administrador; (b) caso o Gestor ou qualquer de seus
sócios ou administradores pratique atividades ilícitas no mercado
financeiro ou de capitais, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
ou atos de corrupção, conforme reconhecido em decisão judicial contra
a qual não caiba mais recurso com efeito suspensivo ou em decisão
administrativa final; (c) suspensão ou cancelamento da autorização do
Gestor para o exercício profissional de administração de carteiras de
valores mobiliários, na categoria de gestor de recursos, de que trata a
Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015; (d) extinção,
liquidação, dissolução, insolvência, pedido de autofalência, pedido de
falência não elidido no prazo legal ou decretação de falência do Gestor;
ou (e) pedido de recuperação judicial pelo Gestor, independentemente
de deferimento pelo juízo competente, ou submissão a qualquer credor
ou classe de credores de pedido de negociação de plano de recuperação
extrajudicial, formulado pelo Gestor, independentemente de ter sido
requerida homologação judicial do referido plano. A substituição do
Gestor sem Justa Causa está sujeita à deliberação da maioria
das cotas de titularidade dos Cotistas presentes, desde que
essa maioria represente, no mínimo, 25% (vinte e cinco por
cento) das cotas em circulação, e a caracterização de “Justa
Causa” pode estar sujeita a procedimentos judiciais. Para
informações adicionais, veja a seção “Fatores de Risco”, em
especial o fator de risco “Caracterização de Justa Causa”, na
página 83 deste Prospecto Preliminar.

“Lei nº 4.131/62”

Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962
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“Lei nº 12.431/11”

Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011

“Mês-Calendário”

Cada mês do calendário civil

“Oferta”

Distribuição pública das Cotas, sob o regime de melhores esforços de
colocação, nos termos da Instrução CVM nº 400/03. Ressalvadas as
referências expressas à Oferta Não Institucional e à Oferta Institucional,
todas as referências à Oferta neste Prospecto Preliminar devem ser
entendidas como referências à Oferta Não Institucional e à Oferta
Institucional, em conjunto e indistintamente

“Oferta
Institucional”

Tranche da Oferta destinada aos Investidores Institucionais, conforme
descrita no Contrato de Distribuição e na seção “Informações Relativas
à Oferta”, sob o título “Oferta Institucional”, na página 43 do presente
Prospecto Preliminar

“Oferta Não
Institucional”

Tranche da Oferta destinada aos Investidores Não Institucionais,
conforme descrita no Contrato de Distribuição e na seção “Informações
Relativas à Oferta”, sob o título “Oferta Não Institucional”, na página 40
do presente Prospecto Preliminar

“Opção de Lote
Adicional”

Opção de emissão das Cotas do Lote Adicional pelo Fundo, por meio do
Administrador e do Gestor, em comum acordo com o Coordenador
Líder, nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 14, §2º,
da Instrução CVM nº 400/03

“Participantes
Especiais”

Instituições intermediárias estratégicas autorizadas a operar no
mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a
participar exclusivamente da Oferta Não Institucional pelo Coordenador
Líder mediante carta convite, a ser disponibilizada por meio da B3,
exclusivamente para efetuar os esforços de colocação das Cotas junto aos
Investidores Não Institucionais, as quais deverão aceitar os termos e
condições do Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição que estarão
refletidos na carta convite, por meio da qual cada instituição outorgará
poderes para que a B3 seja sua representante para fins de assinatura do
Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição, a serem identificadas no
Prospecto Definitivo

“Patrimônio
Autorizado”

Valor agregado correspondente a R$5.000.000.000,00 (cinco bilhões
de reais) até o qual o Administrador poderá, após a Emissão, realizar
uma ou mais novas emissões de Cotas, conforme orientação do Gestor,
independentemente de aprovação da assembleia geral. Uma vez atingido
o limite do Patrimônio Autorizado, o Administrador somente poderá
emitir novas Cotas mediante aprovação da assembleia geral, observada
a proposta específica do Gestor.

“Pedido de
Reserva”

Pedido de reserva firmado pelos Investidores Não Institucionais,
inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, durante
o Período de Reserva, em caráter irrevogável e irretratável, exceto nas
circunstâncias ali previstas, referente à intenção de subscrição das Cotas
no âmbito da Oferta Não Institucional

“Período de
Distribuição”

Período entre a data de divulgação do Anúncio de Início e (a) o término
do prazo de 6 (seis) meses a contar da data de divulgação do Anúncio de
Início; ou (b) a data de divulgação do Anúncio de Encerramento, o que
ocorrer primeiro
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“Período de
Reserva”

Período conforme previsto na seção “Informações Relativas à Oferta”,
sob o título “Cronograma Tentativo das Etapas da Oferta”, na página 35
do presente Prospecto Preliminar, para recebimento dos Pedidos de
Reserva

“Pessoas
Vinculadas”

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM
nº 400/03 e do artigo 1º, VI, da Instrução CVM nº 505, de 27 de
setembro de 2011: (a) administradores ou controladores do Fundo, do
Administrador, do Gestor ou de outras pessoas vinculadas à Oferta, bem
como seus respectivos cônjuges ou companheiros, seus ascendentes,
descendentes e colaterais até o 2º (segundo) grau; (b) 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; (c) empregados, operadores e demais prepostos das Instituições
Participantes da Oferta, que desempenhem atividades de intermediação
ou de suporte operacional no âmbito da Oferta; (d) agentes autônomos
que prestem serviços às Instituições Participantes da Oferta, desde que
diretamente envolvidos na Oferta; (e) 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;
(f) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições
Participantes da Oferta ou por pessoas a elas vinculadas, desde que
diretamente envolvidas na Oferta; (g) cônjuge ou companheiro e filhos
menores das pessoas mencionadas nos itens (b) a (e) acima; e
(h) 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”

Plano de distribuição da Oferta descrito no Contrato de Distribuição e
na seção “Informações Relativas à Oferta”, sob o título “Plano de
Distribuição”, na página 39 do presente Prospecto Preliminar

“Preço de Emissão”

Valor unitário das Cotas, equivalente a R$100,00 (cem reais), na Data
de Liquidação, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária

“Preço Efetivo por
Cota”

Valor correspondente à soma do Preço de Emissão e da Taxa de
Distribuição Primária, que será equivalente a R$104,48 (cento e quatro
reais e quarenta e oito centavos) por Cota subscrita, na Data de
Liquidação

“Procedimento de
Alocação”

Procedimento de alocação no âmbito da Oferta, a ser conduzido pelo
Coordenador Líder, nos termos do artigo 44 da Instrução CVM
nº 400/03, para verificação, junto aos Investidores, inclusive Pessoas
Vinculadas, da demanda pelas Cotas, considerando os Pedidos de
Reserva e as Cartas Proposta, do atingimento da Quantidade Mínima de
Cotas e, em caso de excesso de demanda, de se haverá emissão, e em
qual quantidade, das Cotas do Lote Adicional

“Prospecto
Definitivo”

O “Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Cotas da 1ª Emissão
do Capitânia Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos
Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito
Privado”, a ser disponibilizado na data do Anúncio de Início
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“Prospecto” ou
“Prospecto
Preliminar”

O presente “Prospecto Preliminar de Distribuição Pública de Cotas da 1ª
Emissão do Capitânia Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos
Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito
Privado”

“Quantidade
Inicial de Cotas”

Quantidade total de Cotas de, inicialmente, 2.500.000 (dois milhões e
quinhentas mil) Cotas, sem considerar as Cotas do Lote Adicional,
correspondente a R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de
reais), na Data de Liquidação, sem considerar a Taxa de Distribuição
Primária, e observada a possibilidade de distribuição parcial, desde que
colocada a Quantidade Mínima de Cotas

“Quantidade
Mínima de Cotas”

Quantidade mínima de Cotas a ser subscrita para a manutenção da
Oferta, de 1.250.000 (um milhão, duzentas e cinquenta mil) Cotas,
correspondente a R$125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de
reais), na Data de Liquidação, sem considerar a Taxa de Distribuição
Primária, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM nº 400/03

“Regulamento”

Regulamento do Fundo, conforme Anexo I ao presente Prospecto
Preliminar

“Rendimentos”

Rendimentos efetivamente recebidos pelo Fundo advindos das Cotas de
FI-Infra e dos demais ativos financeiros de titularidade do Fundo,
incluindo, sem limitar-se a, os recursos recebidos pelo Fundo a título de
distribuição de rendimentos, juros remuneratórios, correção monetária
e/ou ganhos de capital decorrentes da alienação de ativos

“Reserva de
Encargos”

Reserva para pagamento dos encargos do Fundo, constituída desde a
Data de Liquidação até a liquidação do Fundo

“Resolução CMN
nº 4.373/14”

Resolução n° 4.373, do Conselho Monetário Nacional, de 29 de
setembro de 2014

“Taxa de
Distribuição
Primária”

Taxa devida pelos Investidores, quando da integralização das Cotas,
adicionalmente ao Preço de Emissão, no valor de R$4,48 (quatro reais e
quarenta e oito centavos) por Cota efetivamente integralizada,
correspondente a 4,48% (quatro inteiros e quarenta e oito centésimos
por cento) do Preço de Emissão, na Data de Liquidação, conforme
descrito na seção “Informações Relativas à Oferta”, sob o título “Taxa de
Distribuição Primária”, na página 34 do presente Prospecto Preliminar

“Termo de Adesão
ao Contrato de
Distribuição”

Termo de adesão ao Contrato de Distribuição celebrado pelos
Participantes Especiais, o qual regulará a participação dos Participantes
Especiais na colocação das Cotas aos Investidores Não Institucionais

“Trimestre”

Cada conjunto de três Meses-Calendário consecutivos que se encerram
em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada
ano, respectivamente
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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO FUNDO E DA OFERTA
A presente seção contém informações resumidas sobre o Fundo e a Oferta. Para maiores informações,
o investidor deve ler as seções “Informações Relativas à Oferta”, “Características do Fundo” e “Cotas”,
nas páginas 31, 51 e 89 deste Prospecto Preliminar, respectivamente.
Fundo

Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados
de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito
Privado

Forma de Constituição

Condomínio fechado

Prazo de Duração do
Fundo

O Fundo terá prazo de duração indeterminado

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Gestor

Capitânia S.A.

Coordenador Líder

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A.

Autorização da
Emissão

A Emissão foi aprovada pela Deliberação da Oferta, datada de 4 de
setembro de 2020, conforme posteriormente aditada em 28 de
outubro de 2020

Regime de Distribuição

A Oferta será realizada sob o regime de melhores esforços de
colocação para a totalidade das Cotas, inclusive as Cotas do Lote
Adicional, nos termos da Instrução CVM nº 400/03

Montante Total da
Oferta

O montante total da Oferta será de, inicialmente,
R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais),
considerando-se a subscrição e a integralização da totalidade das
Cotas pelo Preço de Emissão, na Data de Liquidação, sem
considerar a Taxa de Distribuição Primária, podendo o referido
montante ser (a) aumentado em virtude da Opção de Lote
Adicional; ou (b) diminuído em virtude da distribuição parcial,
desde que observada a Quantidade Mínima de Cotas

Quantidade Inicial de
Cotas

A Quantidade Inicial de Cotas será de, inicialmente, 2.500.000
(dois milhões e quinhentas mil) Cotas, podendo a referida
quantidade ser (a) aumentada em virtude da Opção do Lote
Adicional; ou (b) diminuída em virtude da distribuição parcial,
desde que observada a Quantidade Mínima de Cotas

Data de Liquidação

A Data de Liquidação, na qual ocorrerá a integralização das Cotas
pelos Investidores que manifestarem a sua adesão à Oferta até
1 (um) Dia Útil antes da data de realização do Procedimento de
Alocação, conforme prevista na seção “Informações Relativas à
Oferta”, sob o título “Cronograma Tentativo das Etapas da Oferta”,
do Prospecto Definitivo

Lote Adicional

O Fundo poderá, por meio do Gestor e do Administrador, em
comum acordo com o Coordenador Líder, optar por emitir um lote
adicional de Cotas, aumentando em até 20% (vinte por cento) a
quantidade de Cotas originalmente ofertadas, ou seja, em até
500.000 (quinhentas mil) Cotas, nos termos e conforme os limites
estabelecidos no artigo 14, §2º, da Instrução CVM nº 400/03. As
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Cotas do Lote Adicional poderão ser emitidas pelo Fundo até a data
do Procedimento de Alocação, sem a necessidade de novo pedido
de registro à CVM ou de modificação da Oferta.
Aplicar-se-ão às Cotas do Lote Adicional, caso venham a ser
emitidas, as mesmas condições e características das Cotas
inicialmente ofertadas, sendo que a distribuição das Cotas do Lote
Adicional também será conduzida sob o regime de melhores
esforços de colocação, com a intermediação do Coordenador Líder
e a participação dos Participantes Especiais. Assim, a quantidade
total de Cotas objeto da Oferta poderá ser até 20% (vinte por cento)
superior à quantidade de Cotas inicialmente ofertadas, mediante o
exercício parcial ou total da Opção de Lote Adicional
Quantidade Mínima de
Cotas

Quantidade Mínima de Cotas a ser subscrita para a manutenção da
Oferta, de 1.250.000 (um milhão, duzentos e quinta mil) Cotas,
correspondente a R$125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões
de reais), na Data de Liquidação, sem considerar a Taxa de
Distribuição Primária, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução
CVM nº 400/03

Distribuição Parcial

Será admitida a distribuição parcial das Cotas, sendo que a
manutenção da Oferta está condicionada à subscrição da
Quantidade Mínima de Cotas, nos termos dos artigos 30 e 31 da
Instrução CVM nº 400/03, não havendo a captação de recursos
pelo Fundo por meio de fontes alternativas.
Caso ocorra a distribuição parcial, observada a colocação da
Quantidade Mínima de Cotas, as Cotas excedentes que não forem
efetivamente subscritas e integralizadas durante o Período de
Distribuição deverão ser canceladas pelo Administrador.
Em razão da possibilidade de distribuição parcial das Cotas e nos
termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM nº 400/03, os
Investidores poderão, no seu Pedido de Reserva ou na sua Carta
Proposta, conforme o caso, condicionar a sua adesão à Oferta à
colocação: (a) da Quantidade Inicial de Cotas; ou (b) de uma
quantidade igual ou superior à Quantidade Mínima de Cotas, mas
inferior à Quantidade Inicial de Cotas.
No caso da alínea (b) do parágrafo acima, o Investidor deverá
indicar se, implementando-se a condição prevista, pretende
receber (a) a totalidade das Cotas objeto do Pedido de Reserva ou
da Carta Proposta, conforme o caso; ou (b) a quantidade
equivalente à proporção entre o número de Cotas efetivamente
distribuídas e a Quantidade Inicial de Cotas, presumindo-se, na
falta de manifestação, o interesse do Investidor em receber a
totalidade das Cotas objeto do Pedido de Reserva ou da Carta
Proposta, conforme o caso.
No caso de distribuição parcial das Cotas e de existência de
subscrição condicionada, nos termos acima, e desde que já tenha
ocorrido a integralização das Cotas por parte dos Investidores, 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
das Cotas condicionadas. Na hipótese de restituição de quaisquer
valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de quitação
relativo aos valores restituídos.
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Caso não seja colocada a Quantidade Mínima de Cotas, a Oferta
será cancelada. Nessa hipótese, se já tiver ocorrido a integralização
das Cotas, 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
Preço de Emissão

As Cotas terão valor unitário equivalente a R$100,00 (cem reais),
na Data de Liquidação, sem considerar a Taxa de Distribuição
Primária

Preço Efetivo por Cota

O Preço Efetivo por Cota corresponderá à soma do Preço de
Emissão e da Taxa de Distribuição Primária e será equivalente ao
valor de R$104,48 (cento e quatro reais e quarenta e oito centavos)
por Cota subscrita, na Data de Liquidação

Taxa de Distribuição
Primária

Quando da integralização das Cotas, o Investidor deverá pagar,
adicionalmente ao Preço de Emissão, a Taxa de Distribuição
Primária, no valor de R$4,48 (quatro reais e quarenta e oito
centavos) por Cota efetivamente integralizada, correspondente a
4,48% (quatro inteiros e quarenta e oito centésimos por cento) do
Preço de Emissão, na Data de Liquidação. A Taxa de Distribuição
Primária não integra o Preço de Emissão e será destinada para o
pagamento ou o reembolso dos custos da Oferta, incluindo, sem
limitação, a remuneração do Coordenador Líder, os custos de
assessoria jurídica diretamente relacionados à Oferta e a taxa de
registro da Oferta na CVM. Eventuais custos não arcados pela Taxa
de Distribuição Primária serão encargos do Fundo, observado o
disposto na Instrução CVM nº 555/14. Caso, após o pagamento ou
o reembolso de todas as despesas da Oferta, haja valor
remanescente decorrente do pagamento da Taxa de Distribuição
Primária, tal valor será revertido em benefício do Fundo

Aplicação Inicial
Mínima ou Máxima por
Investidor

Não haverá valores mínimos ou máximos de aplicação nas Cotas
por Investidor, ressalvadas as quantidades máxima e mínima de
Cotas que classificam cada Investidor como, respectivamente, um
Investidor Institucional ou um Investidor Não Institucional

Características,
Vantagens e Restrições
das Cotas

As Cotas corresponderão a frações ideais do patrimônio do Fundo,
serão escriturais e nominativas e conferirão os mesmos direitos e
obrigações, inclusive direitos de voto, conforme descritos no
Regulamento e neste Prospecto Preliminar. Todas as Cotas terão
igual prioridade na Distribuição de Rendimentos, na Amortização
Extraordinária e no resgate.
Para mais informações sobre as Cotas, veja a seção
“Cotas”, na página 89 do presente Prospecto Preliminar
LEIA A SEÇÃO “REGRAS DE TRIBUTAÇÃO DO FUNDO”,
NA PÁGINA 103 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR. O
INVESTIDOR DEVE LER OS FATORES DE RISCO
"DESENQUADRAMENTO DO FUNDO", "ALTERAÇÃO DO
REGIME
TRIBUTÁRIO"
E
"TRIBUTAÇÃO
DA
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS", NA SEÇÃO
“FATORES DE RISCO”, NA PÁGINA 86 DESTE
PROSPECTO PRELIMINAR
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Período de Distribuição

Sem prejuízo do Período de Reserva, a Oferta terá início na data de
divulgação do Anúncio de Início e será encerrada (a) no término
do prazo de 6 (seis) meses a contar da divulgação do Anúncio de
Início; ou (b) na data de divulgação do Anúncio de Encerramento,
o que ocorrer primeiro

Subscrição e
Integralização das
Cotas

As Cotas serão subscritas utilizando-se os procedimentos do DDA,
até a Data de Liquidação. A integralização das Cotas será realizada
à vista, na Data de Liquidação, em moeda corrente nacional, não
sendo permitida a aquisição de Cotas fracionadas, observado que
eventuais arredondamentos serão realizados pela exclusão da
fração, mantendo-se o número inteiro (arredondamento para
baixo).
A integralização de cada Cota será feita por cada um dos
Investidores pelo Preço Efetivo por Cota aplicável ao montante de
Cotas que subscrever, observados os procedimentos relativos à
Oferta Não Institucional ou à Oferta Institucional, conforme o caso.
Não será permitida a integralização das Cotas com a entrega de
Cotas de FI-Infra ou de outros ativos financeiros.
Para o cálculo do número de Cotas a que tem direito cada
Investidor, não serão deduzidas do valor entregue ao
Administrador quaisquer taxas ou despesas, sem prejuízo da Taxa
de Distribuição Primária, a qual não integra o Preço de Emissão.
Para fins de clareza, exceto pela Taxa de Distribuição Primária, não
será cobrada dos Investidores outra taxa de ingresso.
A subscrição das Cotas no âmbito da Oferta será acompanhada da
assinatura por cada Investidor do termo de adesão ao
Regulamento, por meio do qual o Investidor deverá declarar que
tomou conhecimento e compreendeu os termos e cláusulas das
disposições do Regulamento, em especial daqueles referentes à
política de investimento e aos fatores de risco do Fundo.

Alteração das
Circunstâncias,
Revogação ou
Modificação,
Suspensão e
Cancelamento da
Oferta

Nos termos da Instrução CVM nº 400/03, o Coordenador Líder
poderá requerer à CVM que o autorize a modificar ou revogar a
Oferta, caso ocorram alterações substanciais, posteriores e
imprevisíveis nas circunstâncias de fato existentes quando da
apresentação do pedido de registro da Oferta, ou que o
fundamentem, acarretando aumento relevante dos riscos
assumidos pelo Fundo e inerentes à própria Oferta.
Adicionalmente, o Coordenador Líder poderá modificar a qualquer
tempo a Oferta para melhorar os seus termos e condições em favor
dos Investidores ou para renunciar condição da Oferta estabelecida
pelo Fundo, conforme disposto no artigo 25, §3º, da Instrução
CVM nº 400/03.
Caso o requerimento de modificação das condições da Oferta seja
aceito pela CVM, o prazo da Oferta poderá ser prorrogado em até
90 (noventa) dias. O pleito de modificação da Oferta presumir-seá deferido caso não haja manifestação da CVM em sentido
contrário no prazo de 10 (dez) Dias Úteis, contado do seu protocolo
na CVM.
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Se a Oferta for revogada, os atos de aceitação anteriores ou
posteriores à revogação serão considerados ineficazes e os valores
até então integralizados pelos Investidores serão restituídos, nos
termos previstos abaixo.
A modificação ou revogação da Oferta deverá ser imediatamente
comunicada aos Investidores pelo Coordenador Líder e divulgada
por meio de anúncio de retificação a ser disponibilizado nos sites
das Instituições Participantes da Oferta, do Administrador, da
CVM e da B3, da mesma forma utilizada para a divulgação do Aviso
ao Mercado e do Anúncio de Início, de acordo com o artigo 27 da
Instrução CVM nº 400/03.
Os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão confirmar
expressamente, até as 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil
subsequente à data de recebimento de comunicação que lhes for
encaminhada diretamente pelo Coordenador Líder sobre a
modificação da Oferta, seu interesse em manter os respectivos
Pedidos de Reserva ou Cartas Proposta. Em caso de silêncio, será
presumido que os Investidores pretendem manter a sua aceitação
da Oferta. As Instituições Participantes da Oferta deverão
acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento de cada
aceitação da Oferta posterior, de que o Investidor está ciente de que
a Oferta foi alterada e tem conhecimento das suas novas condições.
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM nº 400/03, a CVM
(a) poderá suspender ou cancelar, a qualquer tempo, a Oferta, caso
a mesma (1) esteja se processando em condições diversas das
constantes na Instrução CVM nº 400/03 ou no registro da Oferta;
ou (2) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da
CVM ou fraudulenta, ainda que depois de obtido o registro da
Oferta; e (b) deverá suspender a Oferta quando verificar
ilegalidade ou violação sanável.
O prazo de suspensão da Oferta não poderá ser superior a 30
(trinta) dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser
sanada. Findo tal prazo sem que tenha sido sanada irregularidade
que determinou a sua suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada
da Oferta e cancelar o seu registro.
Cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar
diretamente os Investidores que já tiverem aderido à Oferta sobre
a sua suspensão ou cancelamento, ao menos, pelos mesmos meios
utilizados para a divulgação da Oferta, facultando-lhes, na hipótese
de suspensão, a possibilidade de revogar a sua aceitação da Oferta.
Cada Investidor deverá, para tanto, informar a sua decisão à
respectiva Instituição Participante da Oferta até as 16:00 horas do
5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que lhe foi comunicada
a suspensão da Oferta, nos termos do artigo 20 da Instrução CVM
nº 400/03, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do
Investidor em não revogar a sua aceitação.
Quaisquer comunicações relacionadas à revogação da aceitação da
Oferta pelos Investidores 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.
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Caso seja verificada divergência relevante entre as informações
constantes neste Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo,
que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores 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 cada Investidor poderá revogar a sua aceitação à Oferta,
devendo, para tanto, informar a sua decisão à respectiva Instituição
Participante da Oferta até as 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil
subsequente à data em que lhe foi comunicada a modificação,
presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor
em não revogar a sua aceitação
Devolução e Reembolso
aos Investidores

Na hipótese (a) de modificação da Oferta; e (b) de suspensão da
Oferta; ou (c) de divergência relevante entre as informações
constantes neste Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo,
que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores ou
a sua decisão de investimento, se o Investidor revogar a sua
aceitação, os valores até então por ele integralizados serão
devolvidos, de acordo com os Critérios de Restituição de Valores,
no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contado da data da respectiva
revogação.
Ainda, caso (a) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19
e 20 da Instrução CVM nº 400/03; (b) a Oferta seja revogada, nos
termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM nº 400/03; ou (c) o
Contrato de Distribuição seja resilido, todos os atos de aceitação
serão cancelados e a Instituição Participante da Oferta para a qual
cada Investidor enviou o respectivo Pedido de Reserva ou Carta
Proposta comunicará o Investidor a respeito. 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 Oferta, da revogação da Oferta
ou da resilição do Contrato de Distribuição, conforme o caso.
Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores,
estes deverão fornecer recibo de quitação relativo aos valores
restituídos

Público Alvo e
Inadequação do
Investimento

A Oferta terá como público alvo os Investidores que busquem
rentabilidade compatível com a política de investimento,
composição e diversificação da carteira do Fundo e que aceitem os
riscos associados aos investimentos realizados pelo Fundo. O
investimento nas Cotas é inadequado para Investidores que não se
enquadrem na descrição acima.
Além disso, o investimento nas Cotas não é adequado a
Investidores que necessitem de liquidez, tendo em vista que as
cotas de fundos de investimento em cotas de fundos incentivados
de investimento em infraestrutura podem encontrar baixa liquidez
no mercado brasileiro, a despeito da possibilidade de terem suas
cotas negociadas em bolsa. Ainda, o Fundo é constituído sob a
forma de condomínio fechado, não admitindo o resgate das Cotas,
exceto em caso de sua liquidação. Portanto, os Investidores devem
ler cuidadosamente o disposto na seção “Cotas”, sob o título
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“Distribuição de Rendimentos, Amortização Extraordinária e
Resgate das Cotas”, na página 93 do presente Prospecto Preliminar,
bem como a seção “Fatores de Risco”, em especial o título “Riscos
de Liquidez”, na página 80 deste Prospecto Preliminar.
No âmbito da Oferta não será admitida a aquisição de Cotas por
clubes de investimento, constituídos nos termos da Instrução CVM
nº 494, de 20 de abril de 2011.
Adicionalmente, não serão realizados esforços de colocação das
Cotas em qualquer outro país que não o Brasil. Não obstante não
serem realizados quaisquer esforços de colocação a investidores
estrangeiros, poderão ser aceitas ordens de investidores não
residentes que tenham, por sua própria iniciativa, procurado o
Coordenador Líder e desde que assinem sua respectiva declaração
de investidor profissional estrangeiro atestando, entre outros, não
terem sido procurados pelo Coordenador Líder em nenhuma
jurisdição e que o investimento nas Cotas está em conformidade
com as regras que lhes sejam aplicáveis, incluindo, sem limitação,
aquelas de sua jurisdição e os mecanismos de investimento
regulamentados pela Resolução CMN nº 4.373/14, pela Instrução
da CVM nº 560/15 e pela Lei nº 4.131/62. Em tal hipótese, as Cotas
serão obrigatoriamente subscritas e integralizadas no Brasil.
Será garantido aos Investidores 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 dos seus respectivos clientes.
Os Investidores interessados em subscrever as Cotas devem ter
conhecimento da regulamentação que rege o Fundo e ler
atentamente o Regulamento e este Prospecto Preliminar, em
especial a seção “Fatores de Risco”, na página 73 do presente
Prospecto Preliminar, para avaliação dos riscos a que o Fundo está
exposto, os quais devem ser considerados previamente ao
investimento nas Cotas.
Pessoas Vinculadas

Para os fins da Oferta, serão consideradas pessoas vinculadas os
Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM
nº 400/03 e do artigo 1º, VI, da Instrução CVM nº 505/11:
(a) administradores
ou
controladores
do
Fundo,
do
Administrador, do Gestor ou de outras pessoas vinculadas à Oferta,
bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros, seus
ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º (segundo) grau;
(b) 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; (c) empregados,
operadores e demais prepostos das Instituições Participantes da
Oferta, que desempenhem atividades de intermediação ou de
suporte operacional no âmbito da Oferta; (d) agentes autônomos
que prestem serviços às Instituições Participantes da Oferta, desde
que diretamente envolvidos na Oferta; (e) demais profissionais
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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; (f) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas
Instituições Participantes da Oferta ou por pessoas a elas
vinculadas, desde que diretamente envolvidas na Oferta;
(g) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas
mencionadas nos itens (b) a (e) acima; e (h) fundos de
investimento cuja maioria das cotas pertença a Pessoas Vinculadas,
salvo se geridos discricionariamente por terceiros que não sejam
Pessoas Vinculadas. A participação de Investidores que
sejam Pessoas Vinculadas na Oferta poderá resultar na
redução da liquidez das Cotas no mercado secundário.
Para informações adicionais, veja a seção “Fatores de
Risco”, em especial o fator de risco “Participação de
Pessoas Vinculadas na Oferta”, na página 87 deste
Prospecto Preliminar
Procedimento de
Alocação

O Procedimento de Alocação será conduzido pelo Coordenador
Líder, nos termos do artigo 44 da Instrução CVM nº 400/03, para
verificação, junto aos Investidores, inclusive Pessoas Vinculadas,
da demanda pelas Cotas, considerando os Pedidos de Reserva e as
Cartas Proposta, do atingimento da Quantidade Mínima de Cotas
e, em caso de excesso de demanda, de se haverá emissão, e em qual
quantidade, das Cotas do Lote Adicional.
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 Inicial de Cotas, sem considerar as Cotas do Lote
Adicional, os Pedidos de Reserva e as Cartas Proposta
exclusivamente das Pessoas Vinculadas serão automaticamente
cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM nº 400/03

Plano de Distribuição

Observadas as disposições da regulamentação aplicável, o
Coordenador Líder realizará a Oferta sob o regime de melhores
esforços de colocação, conforme o Plano de Distribuição adotado
em conformidade com o disposto no artigo 33, §3º, da Instrução
CVM nº 400/03, o qual leva em consideração as relações com
clientes e outras questões de natureza comercial ou estratégica do
Coordenador Líder, devendo assegurar (a) que o tratamento
conferido aos Investidores seja justo e equitativo; (b) a adequação
do investimento ao perfil de risco dos Investidores; e (c) que os
representantes dos Participantes Especiais recebam previamente
exemplares do Prospecto para leitura obrigatória e que suas
dúvidas possam ser esclarecidas por pessoas designadas pelo
Coordenador Líder.
Para mais informações sobre o Plano de Distribuição,
veja a seção “Informações Relativas à Oferta”, sob o título
“Plano de Distribuição", na página 39 do presente
Prospecto Preliminar
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Período de Reserva e
Pedidos de Reserva

O Período de Reserva, para recebimento dos Pedidos de Reserva
dos Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles que sejam
considerados Pessoas Vinculadas, ocorrerá entre os dias 30 de
novembro de 2020 (inclusive) e 16 de dezembro de 2020
(inclusive), conforme indicado na seção “Informações Relativas à
Oferta”, sob o título “Cronograma Tentativo das Etapas da Oferta”,
na página 35 do presente Prospecto Preliminar

Investidores Não
Institucionais

Investidores pessoas físicas ou jurídicas que não sejam
Investidores Institucionais e que formalizem um ou mais Pedidos
de Reserva durante o Período de Reserva, junto a uma única
Instituição Participante da Oferta, em valor agregado igual ou
inferior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), sem considerar a
Taxa de Distribuição Primária, que equivale à quantidade máxima,
na Data de Liquidação, de 10.000 (dez mil) Cotas, que aceitem os
riscos inerentes ao investimento nas Cotas

Oferta Não
Institucional

Durante o Período de Reserva, os Investidores Não Institucionais,
inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas, interessados
em subscrever as Cotas, deverão preencher um ou mais Pedidos de
Reserva, indicando, dentre outras informações, a quantidade de
Cotas que pretendem subscrever, e apresentá-los a uma única
Instituição Participante da Oferta. Os Investidores Não
Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, nos respectivos
Pedidos de Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada.
No mínimo, 1.750.000 (um milhão, setecentos e cinquenta mil)
Cotas, sem considerar as Cotas do Lote Adicional, ou seja, 70%
(setenta por cento) da Quantidade Inicial de Cotas, serão
destinadas, prioritariamente, à Oferta Não Institucional, sendo
certo que o Coordenador Líder, em comum acordo com o
Administrador e o Gestor, poderá diminuir ou aumentar, até o
limite da Quantidade Inicial de Cotas, acrescido das Cotas do Lote
Adicional que eventualmente vierem a ser emitidas, a quantidade
de Cotas inicialmente destinada à Oferta Não Institucional, de
acordo com a demanda pelas Cotas, observados os procedimentos
descritos no Contrato de Distribuição e neste Prospecto Preliminar.
Para outras informações sobre a Oferta Não
Institucional, consulte a seção “Informações Relativas à
Oferta”, sob o título “Oferta Não Institucional”, na
página 40 do presente Prospecto Preliminar

Critério de Colocação
da Oferta Não
Institucional

Caso a quantidade total de Cotas objeto dos Pedidos de Reserva
apresentados pelos Investidores Não Institucionais, inclusive
aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, seja inferior a
70% (setenta 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 destinada à Oferta Não Institucional, será
realizado o rateio linear por meio da divisão igualitária e sucessiva
das Cotas entre todos os Investidores Não Institucionais que
tiverem apresentado Pedidos de Reserva, inclusive aqueles que
sejam considerados Pessoas Vinculadas, limitada à quantidade de
Cotas objeto de cada Pedido de Reserva e à quantidade total de
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Cotas destinadas à Oferta Não Institucional. Caso seja aplicado o
rateio indicado acima, os Pedidos de Reserva poderão ser atendidos
em quantidade inferior à indicada por cada Investidor Não
Institucional, sendo que não há nenhuma garantia de que os
Investidores Não Institucionais venham a adquirir a quantidade de
Cotas inicialmente desejada. O Coordenador Líder, em comum
acordo com o Administrador e o Gestor, poderá manter a
quantidade de Cotas inicialmente destinada à Oferta Não
Institucional ou, então, aumentá-la a um patamar compatível com
os objetivos da Oferta, de forma a atender, total ou parcialmente,
os 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, será alocado, a cada Investidor
Não Institucional que ainda não tiver o respectivo Pedido de
Reserva integralmente atendido, o menor número de Cotas entre
(a) a quantidade de Cotas objeto do Pedido de Reserva, excluídas
as Cotas já alocadas no âmbito da Oferta; e (b) o montante
resultante da divisão da quantidade total de Cotas objeto da Oferta
(excluídas as Cotas já alocadas no âmbito da Oferta) pelo número
de Investidores Não Institucionais que ainda não tiverem seus
respectivos Pedidos de Reserva integralmente atendidos.
Eventuais sobras de Cotas não alocadas de acordo com o
procedimento acima serão destinadas à Oferta Institucional.
No caso de um 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
Investidores
Institucionais

Fundos de investimento, entidades administradoras de recursos de
terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar
pelo BACEN, condomínios destinados à aplicação em carteiras de
títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na B3 e
outros investidores institucionais autorizados a adquirir as Cotas,
nos termos da regulamentação vigente e aplicável, assim como
investidores pessoas físicas ou jurídicas que formalizem Carta
Proposta em valor igual ou superior a R$1.000.100,00 (um milhão
e cem reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, que
equivale à quantidade mínima, na Data de Liquidação, de 10.001
(dez mil e uma) Cotas, que aceitem os riscos inerentes ao
investimento nas Cotas

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 do
Coordenador Líder, não sendo admitidas reservas antecipadas para
os Investidores Institucionais, observados os procedimentos
descritos no Contrato de Distribuição e neste Prospecto Preliminar.
Para outras informações sobre a Oferta Institucional,
consulte a seção “Informações Relativas à Oferta”, sob o
título “Oferta Institucional”, na página 43 do presente
Prospecto Preliminar
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Critério de Colocação
da Oferta Institucional

Caso as Cartas Proposta apresentadas pelos Investidores
Institucionais excedam o total de Cotas remanescentes após o
atendimento da Oferta Não Institucional, o Coordenador Líder
dará prioridade aos Investidores Institucionais que, no entender do
Coordenador Líder, em comum acordo com o Administrador e o
Gestor, melhor atendam aos objetivos da Oferta, quais sejam,
constituir uma base diversificada de Investidores, integrada por
Investidores com diferentes critérios de avaliação das perspectivas
do Fundo e da conjuntura macroeconômica brasileira, bem como
criar condições para o desenvolvimento do mercado local de fundos
de investimento em cotas de fundos incentivados de investimento
em infraestrutura

Disposições Comuns à
Oferta Não
Institucional e à Oferta
Institucional

As Instituições Participantes da Oferta serão responsáveis pela
transmissão à B3 das ordens acolhidas nos Pedidos de Reserva e
nas Cartas Proposta. As Instituições Participantes da Oferta
somente atenderão aos Pedidos de Reserva feitos por Investidores
Não Institucionais titulares de contas nelas abertas ou mantidas
pelos respectivos Investidores Não Institucionais.
Ressalvadas as referências expressas à Oferta Não Institucional e à
Oferta Institucional, todas as referências à Oferta neste Prospecto
Preliminar devem ser entendidas como referências à Oferta Não
Institucional e à Oferta Institucional, em conjunto e
indistintamente

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 seja justo e equitativo em cumprimento ao
disposto no artigo 33, §3º, I, da Instrução CVM nº 400/03,
conforme os procedimentos descritos no Contrato de Distribuição
e neste Prospecto Preliminar.
A liquidação física e financeira das Cotas ocorrerá na B3, na Data
de Liquidação, de acordo com os procedimentos operacionais da
B3, observado o descrito no Contrato de Distribuição e neste
Prospecto Preliminar, sendo certo que a B3 informará ao
Coordenador Líder o montante de ordens recebidas em seu
ambiente de liquidação.
Para mais informações acerca da alocação e da liquidação da
Oferta, consulte a seção “Informações Relativas à Oferta”,
sob o título “Alocação e Liquidação da Oferta”, na
página 44 do presente Prospecto Preliminar

Depósito e Negociação
das Cotas na B3

As Cotas serão depositadas (a) para distribuição no mercado
primário, por meio do DDA, administrado pela B3; e (b) para
negociação no mercado secundário, exclusivamente em ambiente
de bolsa de valores administrado pela B3, no qual as Cotas serão
liquidadas e custodiadas eletronicamente.
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Durante a colocação das Cotas, cada Investidor que subscrever as
Cotas receberá, quando realizada a respectiva liquidação, a
quantidade de Cotas subscritas que, até a divulgação do Anúncio de
Encerramento e da obtenção de autorização da B3, não serão
negociáveis e não receberão rendimentos provenientes do Fundo.
Depois de divulgado o Anúncio de Encerramento e de obtida a
autorização da B3, as Cotas passarão a ser livremente negociadas
na B3
Contrato de Garantia
de Liquidez ou de
Estabilização de Preços

Não será firmado contrato de garantia de liquidez nem contrato de
estabilização de preço das Cotas

Destinação dos
Recursos

A Emissão é a 1ª (primeira) emissão de Cotas pelo Fundo.
Os recursos líquidos provenientes da Oferta, após a dedução das
Despesas, conforme o caso, inclusive os recursos provenientes da
eventual Opção de Lote Adicional, serão destinados,
preponderantemente, à subscrição ou à aquisição (a) de Cotas de
FI-Infra, incluindo, mas não se limitando a, Cotas do FI-Infra
Master I; e (b) de outros ativos financeiros, nos termos da política
de investimento descrita no Regulamento e neste Prospecto
Preliminar.
O Fundo observará os seguintes prazos de enquadramento da sua
carteira à Alocação Mínima, nos termos da Lei nº 12.431/11:
(a) após 180 (cento e oitenta) dias contados da Data de Liquidação,
no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do patrimônio líquido
do Fundo deve estar aplicado em Cotas de FI-Infra; e (b) após
2 (dois) anos contados da Data de Liquidação, no mínimo, 95%
(noventa e cinco por cento) do patrimônio líquido do Fundo deve
estar aplicado em Cotas de FI-Infra. Exclusivamente durante os
prazos de enquadramento referidos acima, o Fundo poderá alocar
mais de 5% (cinco por cento) do seu patrimônio líquido em outros
ativos financeiros, que não sejam as Cotas de FI-Infra, sendo que:
(a) até 180 (cento e oitenta) dias contados da Data de Liquidação,
no máximo, 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo
pode ser aplicado em outros ativos financeiros; e (b) entre
180 (cento e oitenta) dias e 2 (dois) anos contados da Data de
Liquidação, no máximo, 33% (trinta e três por cento) do
patrimônio líquido do Fundo pode ser aplicado em outros ativos
financeiros.
As Cotas de FI-Infra poderão ser depositadas em ambiente de bolsa
de valores ou mercado de balcão organizado.
Desde que respeitada a política de investimento do Fundo prevista
na seção “Características do Fundo”, sob o título “Política de
Investimento, Composição e Diversificação da Carteira”, na
página 54 do presente Prospecto Preliminar, e no Regulamento, o
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Gestor terá plena discricionariedade na seleção e na diversificação
das Cotas de FI-Infra a serem subscritas ou adquiridas pelo Fundo,
não tendo o Gestor qualquer compromisso formal de investimento
ou concentração em um FI-Infra que, por sua vez, concentre o seu
patrimônio em Ativos Incentivados (a) destinados a um setor de
infraestrutura específico; (b) de emissores que se encontrem em fase
operacional ou pré-operacional; ou (c) no caso de Ativos
Incentivados que sejam lastreados em direitos creditórios, cujos
direitos creditórios sejam cedidos por um mesmo cedente ou devidos
ou garantidos por um devedor ou garantidor específico.
Na hipótese de distribuição parcial das Cotas, não haverá captação
de recursos pelo Fundo por meio de fontes alternativas
Taxa de Performance,
Taxa de Saída e Taxa de
Ingresso

Não será cobrada dos Cotistas taxa de performance ou taxa de
saída. Exceto pela Taxa de Distribuição Primária, não será cobrada
dos Cotistas outra taxa de ingresso. Os fundos de investimento
investidos pelo Fundo, incluindo os FI-Infra, poderão cobrar
quaisquer das taxas referidas acima

Escriturador das Cotas

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Fatores de Risco

Os investimentos no Fundo apresentam riscos, notadamente
aqueles indicados no Regulamento e na seção “Fatores de Risco”,
na página 73 do presente Prospecto Preliminar

Informações Adicionais

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo, a
Oferta e este Prospecto Preliminar poderão ser obtidos junto ao
Administrador, ao Coordenador Líder, às demais Instituições
Participantes da Oferta, à B3 ou à CVM
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IDENTIFICAÇÃO DO ADMINISTRADOR E
DOS DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS
Administrador e
Escriturador das Cotas

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado
Rio de Janeiro – RJ
At. Vinicius Rocha
Telefone: (21) 3262-9714
E-mails: Vinicius.Rocha@btgpactual.com /
OL-Eventos-Estruturados-PSF@btgpactual.com
www.btgpactual.com

Custodiante

Banco BTG Pactual S.A.
Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado
Rio de Janeiro – RJ
At. Carolina Cury
Telefone: (11) 3383-6190
E-mail: Carolina.Cury@btgpactual.com /
OL-Eventos-Estruturados-PSF@btgpactual.com
www.btgpactual.com

Gestor

Capitânia S.A.
Rua Tavares Cabral, nº 102, 6º andar
São Paulo – SP
At. Christopher D. Smith
Telefone: (11) 2853-8846
E-mail: financasestruturadas@capitania.net
www.capitania.net

Coordenador Líder

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A.
Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 (parte)
Rio de Janeiro – RJ
At. Marcelo Ferraz
Telefone: (21) 3265-3700
E-mails: securitizacao@xpi.com.br /
juridocomc@xpi.com.br
www.xpi.com.br

Auditor Independente

Ernst & Young Auditores Independentes S/S
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, 8º andar,
conjunto 81, Torre Norte
São Paulo – SP
At. Renato Nantes
Telefone: (11) 2573-4047
E-mail: renato.nantes@br.ey.com
www.ey.com/pt_br
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Assessores Jurídicos

Vidigal Neto Advogados
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 5º andar
São Paulo – SP
At. Fernanda Mary Sonoki
Telefone: (11) 3093-8333
E-mail: fsonoki@vidigalneto.com.br
www.vidigalneto.com.br
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga
Advogados
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 447
São Paulo – SP
At. Ana Carolina Nomura
Telefone: (11) 3147 7823
E-mail: cnomura@mattosfilho.com.br
www.mattosfilho.com.br

Entidade Reguladora

Comissão de Valores Mobiliários
Rua Sete de Setembro, nº 111, Centro
Rio de Janeiro – RJ
Telefone: (21) 3233-8686
www.cvm.gov.br

Mercado de
Distribuição Primária e
Negociação Secundária

B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão
Praça Antonio Prado, nº 48, Centro
São Paulo – SP
Telefone: (11) 3272-7373
www.b3.com.br
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER E DO ADMINISTRADOR
O Coordenador Líder, por meio dos seus diretores, Bernardo Amaral Botelho e Fabrício Cunha de
Almeida, declara, nos termos do artigo 56, § 1º e §5º, da Instrução CVM nº 400/03, que: (a) tomou
todas as cautelas e agiu com os mais elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de
diligência ou omissão, para assegurar que (1) todas as informações prestadas pelo Fundo são
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes; e (2) as informações fornecidas ao mercado
durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas, que integram este
Prospecto Preliminar e que venham a integrar o Prospecto Definitivo são suficientes, permitindo
aos Investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; (b) este Prospecto
Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, em suas respectivas datas de divulgação, as
informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos Investidores, sobre a Oferta, as Cotas,
o Fundo, suas atividades e sua situação econômico-financeira, os riscos inerentes ao Fundo e
quaisquer outras informações relevantes; e (c) este Prospecto Preliminar foi e o Prospecto
Definitivo será elaborado de acordo com as normas pertinentes.
O Administrador, por meio dos seus diretores, Bruno Duque Horta Nogueira e Ana Cristina
Ferreira da Costa, declara, nos termos do artigo 56, caput e § 5º, da Instrução CVM nº 400/03,
que: (a) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações
prestadas por ocasião do registro da Oferta e fornecidas ao mercado durante a Oferta; (b) este
Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, em suas respectivas datas de
divulgação, as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos Investidores, sobre a
Oferta, as Cotas, o Fundo, suas atividades e sua situação econômico-financeira, os riscos inerentes
ao Fundo e quaisquer outras informações relevantes; e (c) este Prospecto Preliminar foi e o
Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas pertinentes.
As cópias das versões assinadas das declarações acima podem ser encontradas no Anexo III a este
Prospecto Preliminar.
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INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA
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Características e Prazos da Oferta
Oferta e Regime de Distribuição
A Oferta será conduzida pelo Coordenador Líder, sob o regime de melhores esforços de colocação
para a totalidade das Cotas, inclusive as Cotas do Lote Adicional, nos termos da Instrução CVM
nº 400/03.
Autorização da Emissão das Cotas
A Emissão e a Oferta foram aprovadas pela Deliberação da Oferta, datada de 4 de setembro de 2020,
conforme posteriormente aditada em 28 de outubro de 2020.
Montante e Quantidade Inicial de Cotas
O montante total da Oferta será de, inicialmente, R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões
de reais), considerando-se a subscrição e a integralização da totalidade das Cotas pelo Preço de
Emissão, na Data de Liquidação, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, podendo o referido
montante ser (a) aumentado em virtude da Opção do Lote Adicional; ou (b) diminuído em virtude
da distribuição parcial, desde que observada a Quantidade Mínima de Cotas.
A Quantidade Inicial de Cotas será de, inicialmente, 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) Cotas,
podendo a referida quantidade ser (a) aumentada em virtude da Opção do Lote Adicional; ou
(b) diminuída em virtude da distribuição parcial, desde que observada a Quantidade Mínima de
Cotas.
Opção de Lote Adicional
O Fundo poderá, por meio do Gestor e do Administrador, em comum acordo com o Coordenador
Líder, optar por emitir um lote adicional de Cotas, aumentando em até 20% (vinte por cento) a
quantidade de Cotas originalmente ofertadas, ou seja, em até 500.000 (quinhentas mil) Cotas, nos
termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 14, §2º, da Instrução CVM nº 400/03. As Cotas
do Lote Adicional poderão ser emitidas pelo Fundo até a data do Procedimento de Alocação, sem a
necessidade de novo pedido de registro à CVM ou de modificação da Oferta.
Aplicar-se-ão às Cotas do Lote Adicional, caso venham a ser emitidas, as mesmas condições e
características das Cotas inicialmente ofertadas, sendo que a distribuição das Cotas do Lote Adicional
também será conduzida sob o regime de melhores esforços de colocação, com a intermediação do
Coordenador Líder e a participação dos Participantes Especiais. Assim, a quantidade total de Cotas
objeto da Oferta poderá ser até 20% (vinte por cento) superior à quantidade de Cotas inicialmente
ofertadas, mediante o exercício parcial ou total da Opção de Lote Adicional.
Distribuição Parcial
Será admitida a distribuição parcial das Cotas, sendo que a manutenção da Oferta está condicionada
à subscrição da Quantidade Mínima de Cotas, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM
nº 400/03, não havendo a captação de recursos pelo Fundo por meio de fontes alternativas.
Caso ocorra a distribuição parcial, observada a colocação da Quantidade Mínima de Cotas, as Cotas
excedentes que não forem efetivamente subscritas e integralizadas durante o Período de Distribuição
deverão ser canceladas pelo Administrador.
Em razão da possibilidade de distribuição parcial das Cotas e nos termos dos artigos 30 e 31 da
Instrução CVM nº 400/03, os Investidores poderão, no seu Pedido de Reserva ou na sua Carta
Proposta, conforme o caso, condicionar a sua adesão à Oferta à colocação: (a) da Quantidade Inicial
de Cotas; ou (b) de uma quantidade igual ou superior à Quantidade Mínima de Cotas, mas inferior à
Quantidade Inicial de Cotas.
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No caso da alínea (b) do parágrafo acima, o Investidor deverá indicar se, implementando-se a
condição prevista, pretende receber (a) a totalidade das Cotas objeto do Pedido de Reserva ou da
Carta Proposta, conforme o caso; ou (b) a quantidade equivalente à proporção entre o número de
Cotas efetivamente distribuídas e a Quantidade Inicial de Cotas, presumindo-se, na falta de
manifestação, o interesse do Investidor em receber a totalidade das Cotas objeto do Pedido de Reserva
ou da Carta Proposta, conforme o caso.
No caso de distribuição parcial das Cotas e de existência de subscrição condicionada, nos termos dos
parágrafos acima, e desde que já tenha ocorrido a integralização das Cotas por parte dos Investidores,
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 das Cotas condicionadas. Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos
Investidores, estes deverão fornecer recibo de quitação relativo aos valores restituídos.
Caso não seja colocada a Quantidade Mínima de Cotas, a Oferta será cancelada. Nessa hipótese, se já
tiver ocorrido a integralização das Cotas, 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.
Valor Unitário das Cotas
Preço de Emissão
As Cotas terão valor unitário equivalente a R$100,00 (cem reais), na Data de Liquidação, sem
considerar a Taxa de Distribuição Primária.
Preço Efetivo por Cota
O Preço Efetivo por Cota corresponderá à soma do Preço de Emissão e da Taxa de Distribuição
Primária e será equivalente ao valor de R$104,48 (cento e quatro reais e quarenta e oito centavos)
por Cota subscrita, na Data de Liquidação.
Taxa de Distribuição Primária
Quando da integralização das Cotas, o Investidor deverá pagar, adicionalmente ao Preço de Emissão,
a Taxa de Distribuição Primária, no valor de R$4,48 (quatro reais e quarenta e oito centavos) por
Cota efetivamente integralizada, correspondente a 4,48% (quatro inteiros e quarenta e oito
centésimos por cento) do Preço de Emissão, na Data de Liquidação. Dessa forma, somando-se o Preço
de Emissão e a Taxa de Distribuição Primária, cada Investidor pagará o valor de R$104,48 (cento e
quatro reais e quarenta e oito centavos) por Cota subscrita, conforme a tabela abaixo:
TAXA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA
Total dos custos indicativos da Oferta(1)
R$11.179.659,93
Quantidade de Cotas (sem considerar as Cotas do Lote Adicional)
2.500.000
Taxa de Distribuição Primária (percentual unitário do Preço de
4,48%
Emissão, na Data de Liquidação)
Preço Efetivo por Cota (na Data de Liquidação)
R$104,48
(1) Os custos indicativos da Oferta encontram-se descritos na seção “Informações Relativas à Oferta”, sob o título
“Demonstrativo dos Custos Indicativos da Oferta”, na página 48 do presente Prospecto Preliminar.

A Taxa de Distribuição Primária não integra o Preço de Emissão e será destinada para o pagamento
ou o reembolso dos custos da Oferta, incluindo, sem limitação, a remuneração do Coordenador Líder,
os custos de assessoria jurídica diretamente relacionados à Oferta e a taxa de registro da Oferta na
CVM. Eventuais custos não arcados pela Taxa de Distribuição Primária serão encargos do Fundo,
observado o disposto na Instrução CVM nº 555/14. Caso, após o pagamento ou o reembolso de todas
as despesas da Oferta, haja valor remanescente decorrente do pagamento da Taxa de Distribuição
Primária, tal valor será revertido em benefício do Fundo.
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Exceto pela Taxa de Distribuição Primária, não será cobrada dos Cotistas outra taxa de ingresso.
Aplicação Inicial Mínima ou Máxima por Investidor
Não haverá valores mínimos ou máximos de aplicação nas Cotas por Investidor, ressalvadas as
quantidades máxima e mínima de Cotas que classificam cada Investidor como, respectivamente, um
Investidor Institucional ou um Investidor Não Institucional.
Características, Vantagens e Restrições das Cotas
As Cotas corresponderão a frações ideais do patrimônio do Fundo, serão escriturais e nominativas e
conferirão os mesmos direitos e obrigações, inclusive direitos de voto, conforme descritos no
Regulamento e neste Prospecto Preliminar. Todas as Cotas terão igual prioridade na Distribuição de
Rendimentos, na Amortização Extraordinária e no resgate.
Para mais informações sobre as Cotas, veja a seção “Cotas”, na página 89 do presente Prospecto
Preliminar.
Depósito e Negociação das Cotas
As Cotas serão depositadas (a) para distribuição no mercado primário, por meio do DDA,
administrado pela B3; e (b) para negociação no mercado secundário, exclusivamente em ambiente
de bolsa de valores administrado pela B3, no qual as Cotas serão liquidadas e custodiadas
eletronicamente.
Durante a colocação das Cotas, cada Investidor que subscrever as Cotas receberá, quando realizada a
respectiva liquidação, a quantidade de Cotas subscritas que, até a divulgação do Anúncio de
Encerramento e da obtenção de autorização da B3, não serão negociáveis e não receberão
rendimentos provenientes do Fundo. Depois de divulgado o Anúncio de Encerramento e de obtida a
autorização da B3, as Cotas passarão a ser livremente negociadas na B3.
As regras para negociação das Cotas encontram-se descritas na seção “Cotas”, sob o título
“Negociação das Cotas”, na página 93 do presente Prospecto Preliminar.
Cronograma Tentativo das Etapas da Oferta
Nº
1.

EVENTO
DATA(1)
Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
8.9.2020
Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do
2.
16.11.2020
presente Prospecto Preliminar
3.
Início das apresentações aos potenciais Investidores
25.11.2020
Início do Período de Reserva, para fins de recebimento dos
4.
Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais,
30.11.2020
inclusive daqueles que sejam Pessoas Vinculadas
5.
Encerramento do Período de Reserva
16.12.2020
6.
Procedimento de Alocação
17.12.2020
7.
Obtenção do registro da Oferta na CVM
18.12.2020
Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do
8.
18.12.2020
Prospecto Definitivo
9.
Data de Liquidação
22.12.2020
10.
Divulgação do Anúncio de Encerramento
23.12.2020
(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou
prorrogações a critério do Coordenador Líder. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer alteração
no cronograma das etapas da Oferta deverá ser comunicada à CVM e poderá ser considerada uma modificação da
Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM nº 400/03.
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Período de Distribuição
Sem prejuízo do Período de Reserva, a Oferta terá início na data de divulgação do Anúncio de Início
e será encerrada (a) no término do prazo de 6 (seis) meses a contar da divulgação do Anúncio de
Início; ou (b) na data de divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro.
Divulgação dos Anúncios Relacionados à Oferta
As divulgações relativas à Oferta serão realizadas nos sites do Administrador, das Instituições
Participante da Oferta, da CVM e da B3 indicados no presente Prospecto Preliminar, nos termos do
artigo 54-A da Instrução CVM nº 400/03.
Informações sobre a política de divulgações de informações aos Cotistas estão dispostas na seção
“Cotas”, sob o título “Política de Divulgação de Informações”, na página 99 do presente Prospecto
Preliminar.
Manifestação de Aceitação ou de Revogação da Aceitação
Os Investidores interessados em adquirir Cotas deverão apresentar, às Instituições Participantes da
Oferta, os respectivos Pedido de Reserva ou Cartas Proposta, conforme o caso.
Os Pedidos de Reserva e as Cartas Proposta serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto nas hipóteses
previstas nesta seção “Informações Relativas à Oferta”, sob o título “Oferta Não Institucional”, na
página 40 do presente Prospecto Preliminar, e sob o título “Oferta Institucional”, na página 43 do
presente Prospecto Preliminar, respectivamente.
Subscrição e Integralização das Cotas
As Cotas serão subscritas utilizando-se os procedimentos do DDA, até a Data de Liquidação. A
integralização das Cotas será realizada à vista, na Data de Liquidação, em moeda corrente nacional,
não sendo permitida a aquisição de Cotas fracionadas, observado que eventuais arredondamentos
serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro (arredondamento para
baixo). A integralização de cada Cota será feita por cada um dos Investidores pelo Preço Efetivo por
Cota aplicável ao montante de Cotas que subscrever, observados os procedimentos relativos à Oferta
Não Institucional ou à Oferta Institucional, conforme o caso.
Não será permitida a integralização das Cotas com a entrega de Cotas de FI-Infra ou de outros ativos
financeiros.
Para o cálculo do número de Cotas a que tem direito cada Investidor, não serão deduzidas do valor
entregue ao Administrador quaisquer taxas ou despesas, sem prejuízo da Taxa de Distribuição
Primária, a qual não integra o Preço de Emissão. Para fins de clareza, exceto pela Taxa de Distribuição
Primária, não será cobrada dos Investidores outra taxa de ingresso.
A subscrição das Cotas no âmbito da Oferta será acompanhada da assinatura por cada Investidor do
termo de adesão ao Regulamento, por meio do qual o Investidor deverá declarar que tomou
conhecimento e compreendeu os termos e cláusulas das disposições do Regulamento, em especial
daqueles referentes à política de investimento e aos fatores de risco do Fundo.
Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação, Suspensão e Cancelamento da Oferta
Nos termos da Instrução CVM nº 400/03, o Coordenador Líder poderá requerer à CVM que o
autorize a modificar ou revogar a Oferta, caso ocorram alterações substanciais, posteriores e
imprevisíveis nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido de registro da
Oferta, ou que o fundamentem, acarretando aumento relevante dos riscos assumidos pelo Fundo e
inerentes à própria Oferta. Adicionalmente, o Coordenador Líder poderá modificar a qualquer tempo
a Oferta para melhorar os seus termos e condições em favor dos Investidores ou para renunciar
condição da Oferta estabelecida pelo Fundo, conforme disposto no artigo 25, §3º, da Instrução CVM
nº 400/03.
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Caso o requerimento de modificação das condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo da Oferta
poderá ser prorrogado em até 90 (noventa) dias. O pleito de modificação da Oferta presumir-se-á
deferido caso não haja manifestação da CVM em sentido contrário no prazo de 10 (dez) Dias Úteis,
contado do seu protocolo na CVM.
Se a Oferta for revogada, os atos de aceitação anteriores ou posteriores à revogação serão
considerados ineficazes e os valores até então integralizados pelos Investidores serão restituídos, nos
termos previstos nos parágrafos abaixo.
A modificação ou revogação da Oferta deverá ser imediatamente comunicada aos Investidores pelo
Coordenador Líder e divulgada por meio de anúncio de retificação a ser disponibilizado nos sites das
Instituições Participantes da Oferta, do Administrador, da CVM e da B3, da mesma forma utilizada
para a divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, de acordo com o artigo 27 da Instrução
CVM nº 400/03.
Os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão confirmar expressamente, até as 16:00 horas
do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data de recebimento de comunicação que lhes for encaminhada
diretamente pelo Coordenador Líder sobre a modificação da Oferta, seu interesse em manter os
respectivos Pedidos de Reserva ou Cartas Proposta. Em caso de silêncio, será presumido que os
Investidores pretendem manter a sua aceitação da Oferta. As Instituições Participantes da Oferta
deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento de cada aceitação da Oferta
posterior, de que o Investidor está ciente de que a Oferta foi alterada e tem conhecimento das suas
novas condições.
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM nº 400/03, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a
qualquer tempo, a Oferta, caso a mesma (1) esteja se processando em condições diversas das
constantes na Instrução CVM nº 400/03 ou no registro da Oferta; ou (2) tenha sido havida por ilegal,
contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que depois de obtido o registro da Oferta;
e (b) deverá suspender a Oferta quando verificar ilegalidade ou violação sanável.
O prazo de suspensão da Oferta não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenha sido sanada irregularidade
que determinou a sua suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da Oferta e cancelar o seu registro.
Cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar diretamente os Investidores que já tiverem
aderido à Oferta sobre a sua suspensão ou cancelamento, ao menos, pelos mesmos meios utilizados
para a divulgação da Oferta, facultando-lhes, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a
sua aceitação da Oferta. Cada Investidor deverá, para tanto, informar a sua decisão à respectiva
Instituição Participante da Oferta até as 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em
que lhe foi comunicada a suspensão da Oferta, nos termos do artigo 20 da Instrução CVM nº 400/03,
presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor em não revogar a sua aceitação.
Quaisquer comunicações relacionadas à revogação da aceitação da Oferta pelos Investidores 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.
Caso seja verificada divergência relevante entre as informações constantes neste Prospecto
Preliminar e no Prospecto Definitivo, que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores
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 cada Investidor poderá revogar a sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar a sua
decisão à respectiva Instituição Participante da Oferta até as 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil
subsequente à data em que lhe foi comunicada a modificação, presumindo-se, na falta da
manifestação, o interesse do Investidor em não revogar a sua aceitação.

37

Devolução e Reembolso aos Investidores
Na hipótese (a) de modificação da Oferta; e (b) de suspensão da Oferta; ou (c) de divergência
relevante entre as informações constantes neste Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, que
altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores ou a sua decisão de investimento, se o
Investidor revogar a sua aceitação, os valores até então por ele integralizados serão devolvidos, de
acordo com os Critérios de Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contado da
data da respectiva revogação.
Ainda, caso (a) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM nº 400/03;
(b) a Oferta seja revogada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM nº 400/03; ou (c) o
Contrato de Distribuição seja resilido, todos os atos de aceitação serão cancelados e a Instituição
Participante da Oferta para a qual cada Investidor enviou o respectivo Pedido de Reserva ou Carta
Proposta comunicará o Investidor a respeito. 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 Oferta, da revogação da
Oferta ou da resilição do Contrato de Distribuição, conforme o caso.
Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de
quitação relativo aos valores restituídos.
Público Alvo e Inadequação do Investimento
A Oferta terá como público alvo os Investidores que busquem rentabilidade compatível com a política
de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo e que aceitem os riscos associados
aos investimentos realizados pelo Fundo. O investimento nas Cotas é inadequado para Investidores
que não se enquadrem na descrição acima.
Além disso, o investimento nas Cotas não é adequado a Investidores que necessitem de liquidez, tendo
em vista que as cotas de fundos de investimento em cotas de fundos incentivados de investimento em
infraestrutura podem encontrar baixa liquidez no mercado brasileiro, a despeito da possibilidade de
terem suas cotas negociadas em bolsa. Ainda, o Fundo é constituído sob a forma de condomínio
fechado, não admitindo o resgate das Cotas, exceto em caso de sua liquidação. Portanto, os
Investidores devem ler cuidadosamente o disposto na seção “Cotas”, sob o título “Distribuição de
Rendimentos, Amortização Extraordinária e Resgate das Cotas”, na página 93 do presente Prospecto
Preliminar, bem como a seção “Fatores de Risco”, em especial o título “Riscos de Liquidez”, na
página 80 deste Prospecto Preliminar.
No âmbito da Oferta não será admitida a aquisição de Cotas por clubes de investimento, constituídos
nos termos da Instrução CVM nº 494/11.
Adicionalmente, não serão realizados esforços de colocação das Cotas em qualquer outro país que não
o Brasil. Não obstante não serem realizados quaisquer esforços de colocação a investidores
estrangeiros, poderão ser aceitas ordens de investidores não residentes que tenham, por sua própria
iniciativa, procurado o Coordenador Líder e desde que assinem sua respectiva declaração de
investidor profissional estrangeiro atestando, entre outros, não terem sido procurados pelo
Coordenador Líder em nenhuma jurisdição e que o investimento nas Cotas está em conformidade
com as regras que lhes sejam aplicáveis, incluindo, sem limitação, aquelas de sua jurisdição e os
mecanismos de investimento regulamentados pela Resolução CMN nº 4.373/14, pela Instrução da
CVM nº 560/15 e pela Lei nº 4.131/62. Em tal hipótese, as Cotas serão obrigatoriamente subscritas e
integralizadas no Brasil.
Será garantido aos Investidores 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.
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Os Investidores interessados em subscrever as Cotas devem ter conhecimento da regulamentação que
rege o Fundo e ler atentamente o Regulamento e este Prospecto Preliminar, em especial a seção
“Fatores de Risco”, na página 73 do presente Prospecto Preliminar, para avaliação dos riscos a que o
Fundo está exposto, os quais devem ser considerados previamente ao investimento nas Cotas.
Procedimento de Alocação
O Procedimento de Alocação será conduzido pelo Coordenador Líder, nos termos do artigo 44 da
Instrução CVM nº 400/03, para verificação, junto aos Investidores, inclusive Pessoas Vinculadas, da
demanda pelas Cotas, considerando os Pedidos de Reserva e as Cartas Proposta, do atingimento da
Quantidade Mínima de Cotas e, em caso de excesso de demanda, de se haverá emissão, e em qual
quantidade, das Cotas do Lote Adicional.
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 Inicial de Cotas, sem considerar as
Cotas do Lote Adicional, os Pedidos de Reserva e as Cartas Proposta exclusivamente das Pessoas
Vinculadas serão automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM
nº 400/03.
A participação de Investidores que sejam Pessoas Vinculadas na Oferta poderá resultar
na redução da liquidez das Cotas no mercado secundário. Para informações adicionais,
veja a seção “Fatores de Risco”, em especial o fator de risco “Participação de Pessoas
Vinculadas na Oferta”, na página 87 deste Prospecto Preliminar.
Procedimento de Distribuição das Cotas
Plano de Distribuição
Observadas as disposições da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder realizará a Oferta sob
o regime de melhores esforços de colocação, conforme o Plano de Distribuição adotado em
conformidade com o disposto no artigo 33, §3º, da Instrução CVM nº 400/03, o qual leva em
consideração as relações com clientes e outras questões de natureza comercial ou estratégica do
Coordenador Líder, devendo assegurar (a) que o tratamento conferido aos Investidores seja justo e
equitativo; (b) a adequação do investimento ao perfil de risco dos Investidores; e (c) que os
representantes dos Participantes Especiais recebam previamente exemplares do Prospecto para
leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoas designadas pelo
Coordenador Líder.
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 o Plano de Distribuição:
(a)

a Oferta terá como público alvo: (1) os Investidores Não Institucionais; e (2) os Investidores
Institucionais, que se enquadrem no público alvo do Fundo previsto no Regulamento;

(b)

após o protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM, este Prospecto Preliminar será
disponibilizado e o Aviso ao Mercado será divulgado e, anteriormente à concessão do registro
da Oferta pela CVM, serão realizadas apresentações para os potenciais Investidores, durante
as quais este Prospecto Preliminar também será disponibilizado;

(c)

os materiais publicitários e os documentos de suporte às apresentações para os potenciais
Investidores eventualmente utilizados serão encaminhados para a CVM, conforme o caso, nos
termos da Instrução CVM nº 400/03 e da Deliberação CVM nº 818, de 30 de abril de 2019;

(d)

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
nº 400/03, e as Cartas Proposta dos Investidores Institucionais, inclusive daqueles
considerados Pessoas Vinculadas;
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(e)

o Investidor Não Institucional que esteja interessado em investir nas Cotas deverá formalizar
o respectivo Pedido de Reserva junto a uma única Instituição Participante da Oferta,
conforme disposto nesta seção “Informações Relativas à Oferta”, sob o título “Oferta Não
Institucional”, na página 40 do presente Prospecto Preliminar;

(f)

o Investidor Institucional que esteja interessado em investir nas Cotas deverá enviar a
respectiva Carta Proposta para o Coordenador Líder, conforme disposto nesta seção
“Informações Relativas à Oferta”, sob o título “Oferta Institucional”, na página 43 do presente
Prospecto Preliminar;

(g)

no mínimo,1.750.000 (um milhão, setecentas e cinquenta mil) Cotas, sem considerar as Cotas
do Lote Adicional, ou seja, 70% (setenta por cento) da Quantidade Inicial de Cotas, serão
destinadas, prioritariamente, à Oferta Não Institucional, sendo certo que o Coordenador
Líder, em comum acordo com o Administrador e o Gestor, poderá diminuir ou aumentar, até
o limite da Quantidade Inicial de Cotas, acrescido das Cotas do Lote Adicional que
eventualmente vierem a ser emitidas, a quantidade de Cotas inicialmente destinada à Oferta
Não Institucional, de acordo com a demanda pelas Cotas;

(h)

até 1 (um) Dia Útil antes da data de realização do Procedimento de Alocação, o Coordenador
Líder receberá as Cartas Proposta dos Investidores Institucionais, indicando a quantidade de
Cotas a ser subscrita, inexistindo o recebimento de reservas antecipadas dos Investidores
Institucionais;

(i)

concluído o Procedimento de Alocação, o Coordenador Líder consolidará as Cartas Proposta
dos Investidores Institucionais, sendo que a B3 deverá enviar a posição consolidada dos
Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais, inclusive daqueles que sejam
Pessoas Vinculadas;

(j)

observado o artigo 54 da Instrução CVM nº 400/03, a Oferta somente terá início após (1) a
concessão do registro da Oferta pela CVM; (2) 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 (3) a disponibilização do Prospecto Definitivo aos Investidores;

(k)

os Investidores que tiverem os respectivos Pedidos de Reserva ou Cartas Proposta, conforme
o caso, alocados no âmbito da Oferta, deverão integralizar as Cotas subscritas na Data de
Liquidação e assinar o termo de adesão ao Regulamento, sob pena de cancelamento dos
Pedidos de Reserva ou das Cartas Proposta, conforme o caso; e

(l)

uma vez encerrada a Oferta, o Coordenador Líder informará o seu resultado mediante a
divulgação do Anúncio de Encerramento, nos termos dos artigos 29 e 54-A da Instrução CVM
nº 400/03.

Não será firmado contrato de garantia de liquidez nem contrato de estabilização de preço das Cotas.
Não será concedido qualquer tipo de desconto pelas Instituições Participantes da Oferta aos
Investidores interessados em subscrever as Cotas no âmbito da Oferta.
Não será contratado formador de mercado para fomentar a liquidez das Cotas objeto da Oferta no
mercado secundário.
Oferta Institucional e Não Institucional
Oferta Não Institucional
Durante o Período de Reserva, os Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles considerados
Pessoas Vinculadas, interessados em subscrever as Cotas, deverão preencher um ou mais Pedidos de
Reserva, indicando, dentre outras informações, a quantidade de Cotas que pretendem subscrever, e
apresentá-los a uma única Instituição Participante da Oferta. Os Investidores Não Institucionais
deverão indicar, obrigatoriamente, nos respectivos Pedidos de Reserva, a sua qualidade ou não de
Pessoa Vinculada.
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No mínimo,1.750.000 (um milhão, setecentas e cinquenta mil) Cotas, sem considerar as Cotas do
Lote Adicional, ou seja, 70% (setenta por cento) da Quantidade Inicial de Cotas, serão destinadas,
prioritariamente, à Oferta Não Institucional, sendo certo que o Coordenador Líder, em comum acordo
com o Administrador e o Gestor, poderá diminuir ou aumentar, até o limite da Quantidade Inicial de
Cotas, acrescido das Cotas do Lote Adicional que eventualmente vierem a ser emitidas, a quantidade
de Cotas inicialmente destinada à Oferta Não Institucional, de acordo com a demanda pelas Cotas.
A Oferta Não Institucional observará os procedimentos e as normas de liquidação da B3, bem como
os seguintes procedimentos:
(a)

cada Investidor Não Institucional poderá apresentar um ou mais Pedidos de Reserva, a uma
única Instituição Participante da Oferta, em valor agregado igual ou inferior a
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, que
equivale à quantidade máxima, na Data de Liquidação, de 10.000 (dez mil) Cotas. No caso de
um Investidor Não Institucional efetuar mais de um Pedido de Reserva, os Pedidos de
Reserva serão considerados em conjunto, por Investidor Não Institucional, para fins de
verificação do limite máximo previsto acima;

(b)

serão aceitos os Pedidos de Reserva firmados por Pessoas Vinculadas, sem qualquer
limitação, observado, no entanto, o disposto nesta seção “Informações Relativas à Oferta”,
sob o título “Procedimento de Alocação”, na página 39 do presente Prospecto Preliminar;

(c)

cada Investidor Não Institucional, incluindo aquele que seja Pessoa Vinculada, poderá, no
respectivo Pedido de Reserva, condicionar a sua adesão à Oferta, nos termos previstos nesta
seção “Informações Relativas à Oferta”, sob o título “Distribuição Parcial”, na página 33 do
presente Prospecto Preliminar;

(d)

a quantidade de Cotas subscritas e o respectivo valor do investimento de cada Investidor Não
Institucional serão informados ao Investidor, até a Data de Liquidação, pela Instituição
Participante da Oferta que tiver recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio de
mensagem enviada ao endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua
ausência, por telefone ou correspondência, devendo a integralização das Cotas ser feita de
acordo com o item (f) abaixo, limitado à quantidade de Cotas prevista no Pedido de Reserva
e ressalvada a possibilidade de rateio linear, observado o critério de colocação da Oferta Não
Institucional, nos termos previstos nesta seção “Informações Relativas à Oferta”, sob o título
“Critério de Colocação da Oferta Não Institucional”, na página 42 do presente Prospecto
Preliminar;

(e)

as Instituições Participantes da Oferta serão responsáveis pela transmissão, à B3, das ordens
acolhidas por meio dos Pedidos de Reserva. As Instituições Participantes da Oferta somente
atenderão aos Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais titulares de
contas nelas abertas ou mantidas pelo respectivos Investidores Não Institucionais;

(f)

os Investidores Não Institucionais deverão efetuar o pagamento do valor de integralização
das Cotas informado conforme o item (d) acima, à vista e em moeda corrente nacional, junto
à Instituição Participante da Oferta com que tenham realizado os respectivos Pedidos de
Reserva, em recursos imediatamente disponíveis, até as 16:00 horas da Data de Liquidação.
Não havendo o pagamento pontual por um Investidor Não Institucional, o respectivo Pedido
de Reserva será automaticamente cancelado pela Instituição Participante da Oferta junto à
qual tenha sido realizado; e

(g)

até as 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Participante da
Oferta junto à qual os Pedidos de Reserva tenham sido realizados, entregará a cada Investidor
Não Institucional as Cotas por ele subscritas, ressalvadas as possibilidades de desistência e
de cancelamento previstas nesta seção “Informações Relativas à Oferta”, sob o título
“Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação, Suspensão e Cancelamento da
Oferta”, na página 36 do presente Prospecto Preliminar, e a possibilidade de rateio linear
prevista nesta seção “Informações Relativas à Oferta”, sob o título “Critério de Colocação da
Oferta Não Institucional”, na página 42 do presente Prospecto Preliminar.
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Os Pedidos de Reserva serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto nas hipóteses de (a) existência de
subscrição condicionada e não implementação da condição definida por cada Investidor Não
Institucional, nos termos desta seção “Informações Relativas à Oferta”, sob o título “Distribuição
Parcial”, na página 33 do presente Prospecto Preliminar; (b) verificação de excesso de demanda
superior a 1/3 (um terço) da Quantidade Inicial de Cotas, sem considerar as Cotas do Lote Adicional,
hipótese na qual os Pedidos de Reserva exclusivamente das Pessoas Vinculadas serão
automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM nº 400/03; (c) não
pagamento do valor de integralização das Cotas subscritas por um Investidor Não Institucional, na
Data de Liquidação, conforme previsto no item (f) acima, e consequente cancelamento automático do
respectivo Pedido de Reserva; (d) revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da oferta,
conforme previsto nesta seção “Informações Relativas à Oferta”, sob o título “Alteração das
Circunstâncias, Revogação ou Modificação, Suspensão e Cancelamento da Oferta”, na página 36 do
presente Prospecto Preliminar; e (e) divergência relevante entre as informações constantes no
Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nos termos do artigo 45, §4º, da Instrução CVM
nº 400/03 e nesta seção “Informações Relativas à Oferta”, sob o título “Alteração das Circunstâncias,
Revogação ou Modificação, Suspensão e Cancelamento da Oferta”, na página 36 do presente
Prospecto Preliminar.
Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados que (a) leiam cuidadosamente os
termos e as condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos à
liquidação da Oferta e as informações constantes deste Prospecto Preliminar, especialmente a seção
“Fatores de Risco”, na página 73 do presente Prospecto Preliminar; (b) verifiquem com a Instituição
Participante da Oferta de sua preferência, antes de realizar seu Pedido de Reserva, se esta exigirá (1) a
abertura ou atualização de conta e/ou de cadastro; e/ou (2) a manutenção de recursos em conta
corrente nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; (c) entrem em contato
com a Instituição Participante da Oferta de sua preferência para obter informações mais detalhadas
sobre o prazo estabelecido pela Instituição Participante da Oferta para a realização do Pedido de
Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição Participante da Oferta, tendo
em vista os procedimentos operacionais adotados por cada instituição; e (d) verifiquem com a
Instituição Participante da Oferta de sua preferência, antes de preencher e entregar o seu Pedido de
Reserva, a possibilidade de débito antecipado da reserva por parte da Instituição Participante da
Oferta. Os Investidores Não Institucionais interessados na realização do Pedido de Reserva deverão
ler cuidadosamente os termos e condições estipulados nos respectivos Pedidos de Reserva, bem como
as informações constantes deste Prospecto Preliminar.
Critério de Colocação da Oferta Não Institucional
Caso a quantidade total de Cotas objeto dos Pedidos de Reserva apresentados pelos Investidores Não
Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, seja inferior a 70%
(setenta 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 destinada à Oferta Não Institucional, será realizado o rateio linear por meio da divisão
igualitária e sucessiva das Cotas entre todos os Investidores Não Institucionais que tiverem
apresentado Pedidos de Reserva, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas,
limitada à quantidade de Cotas objeto de cada Pedido de Reserva e à quantidade total de Cotas
destinadas à Oferta Não Institucional. Caso seja aplicado o rateio indicado acima, os Pedidos de
Reserva poderão ser atendidos em quantidade inferior à indicada por cada Investidor Não
Institucional, sendo que não há nenhuma garantia de que os Investidores Não Institucionais venham
a adquirir a quantidade de Cotas inicialmente desejada. O Coordenador Líder, em comum acordo com
o Administrador e o Gestor, poderá manter a quantidade de Cotas inicialmente destinada à Oferta
Não Institucional ou, então, aumentá-la a um patamar compatível com os objetivos da Oferta, de
forma a atender, total ou parcialmente, os Pedidos de Reserva.
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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, será alocado, a cada Investidor Não
Institucional que ainda não tiver o respectivo Pedido de Reserva integralmente atendido, o menor
número de Cotas entre (a) a quantidade de Cotas objeto do Pedido de Reserva, excluídas as Cotas já
alocadas no âmbito da Oferta; e (b) o montante resultante da divisão da quantidade total de Cotas
objeto da Oferta (excluídas as Cotas já alocadas no âmbito da Oferta) pelo número de Investidores
Não Institucionais que ainda não tiverem seus respectivos Pedidos de Reserva integralmente
atendidos. Eventuais sobras de Cotas não alocadas de acordo com o procedimento acima serão
destinadas à Oferta Institucional.
No caso de um 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 do Coordenador Líder, não sendo admitidas
reservas antecipadas para os Investidores Institucionais, observados os seguintes procedimentos:
(a)

os Investidores Institucionais, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas,
interessados em subscrever as Cotas deverão apresentar as respectivas Cartas Proposta ao
Coordenador Líder, até 1 (um) Dia Útil antes da data de realização do Procedimento de
Alocação, indicando a quantidade de Cotas a ser subscrita, inexistindo o recebimento de
reservas antecipadas dos Investidores Institucionais;

(b)

para fins de classificação como Investidores Institucionais, observado o disposto na definição
de “Investidores Institucionais” no Glossário deste Prospecto Preliminar, os Investidores que
sejam pessoas físicas ou jurídicas deverão apresentar Cartas Proposta em valor igual ou
superior a R$1.000.100,00 (um milhão e cem reais), sem considerar a Taxa de Distribuição
Primária, que equivale à quantidade mínima, na Data de Liquidação, de 10.001 (dez mil e
uma);

(c)

os Investidores Institucionais deverão, necessariamente, indicar nas respectivas Cartas
Proposta a sua condição ou não de Pessoa Vinculada, de modo que serão aceitas as Cartas
Proposta enviadas por Pessoas Vinculadas, sem qualquer limitação, observado o disposto
nesta seção “Informações Relativas à Oferta”, sob o título “Procedimento de Alocação”, na
página 39 do presente Prospecto Preliminar;

(d)

os Investidores Institucionais terão a faculdade, como condição de eficácia das respectivas
Cartas Proposta, de condicionar a sua adesão à Oferta, nos termos e condições descritos nesta
seção “Informações Relativas à Oferta”, sob o título “Distribuição Parcial”, na página 33 do
presente Prospecto Preliminar;

(e)

cada Investidor Institucional interessado em participar da Oferta Institucional deverá
assumir a obrigação de verificar se está cumprindo os requisitos necessários para participar
da Oferta Institucional, para então apresentar a sua Carta Proposta;

(f)

até o final do Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação, o Coordenador Líder
informará aos Investidores Institucionais, por meio de mensagem enviada ao endereço
eletrônico fornecido nas respectivas Cartas Proposta ou, na sua ausência, por telefone ou
correspondência, sobre a quantidade de Cotas que cada Investidor Institucional subscreverá
e o valor a ser integralizado; e
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(g)

os Investidores Institucionais deverão efetuar o pagamento do valor de integralização das
Cotas informado conforme o item (f) acima, à vista e em moeda corrente nacional, em
recursos imediatamente disponíveis, até as 16:00 horas da Data de Liquidação, de acordo
com as normas de liquidação e os procedimentos aplicáveis da B3. Não havendo o pagamento
pontual por um Investidor Institucional, a respectiva Carta Proposta será automaticamente
cancelada pelo Coordenador Líder.

As Cartas Proposta serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto nas hipóteses de (a) existência de
subscrição condicionada e não implementação da condição definida por cada Investidor Institucional,
nos termos desta seção “Informações Relativas à Oferta”, sob o título “Distribuição Parcial”, na
página 33 do presente Prospecto Preliminar; (b) verificação de excesso de demanda superior a
1/3 (um terço) da Quantidade Inicial de Cotas, sem considerar as Cotas do Lote Adicional, hipótese
na qual as Cartas Proposta exclusivamente das Pessoas Vinculadas serão automaticamente
canceladas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM nº 400/03; (c) não pagamento do valor de
integralização das Cotas subscritas por um Investidor Institucional, na Data de Liquidação, conforme
previsto no item (g) acima, e consequente cancelamento automático da respectiva Carta Proposta;
(d) revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da oferta, conforme previsto nesta seção
“Informações Relativas à Oferta”, sob o título “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou
Modificação, Suspensão e Cancelamento da Oferta”, na página 36 do presente Prospecto Preliminar;
e (e) divergência relevante entre as informações constantes no Prospecto Preliminar e no Prospecto
Definitivo, nos termos desta seção “Informações Relativas à Oferta”, sob o título “Alteração das
Circunstâncias, Revogação ou Modificação, Suspensão e Cancelamento da Oferta”, na página 36 do
presente Prospecto Preliminar
Critério de Colocação da Oferta Institucional
Caso as Cartas Proposta apresentadas pelos Investidores Institucionais excedam o total de Cotas
remanescentes após o atendimento da Oferta Não Institucional, o Coordenador Líder dará prioridade
aos Investidores Institucionais que, no entender do Coordenador Líder, em comum acordo com o
Administrador e o Gestor, melhor atendam aos objetivos da Oferta, quais sejam, constituir uma base
diversificada de Investidores, integrada por Investidores com diferentes critérios de avaliação das
perspectivas do Fundo e da conjuntura macroeconômica brasileira, bem como criar condições para o
desenvolvimento do mercado local de fundos de investimento em cotas de fundos incentivados de
investimento em infraestrutura.
Disposições Comuns à Oferta Não Institucional e à Oferta Institucional
As Instituições Participantes da Oferta serão responsáveis pela transmissão à B3 das ordens acolhidas
nos Pedidos de Reserva e nas Cartas Proposta. As Instituições Participantes da Oferta somente
atenderão aos Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais titulares de contas nelas
abertas ou mantidas pelos respectivos Investidores Não Institucionais.
Ressalvadas as referências expressas à Oferta Não Institucional e à Oferta Institucional, todas as
referências à Oferta neste Prospecto Preliminar devem ser entendidas como referências à Oferta Não
Institucional e à Oferta Institucional, em conjunto e indistintamente.
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 seja justo e equitativo em cumprimento ao disposto no artigo 33, §3º, I, da Instrução
CVM nº 400/03.
Com base nas informações enviadas pela B3 ao Coordenador Líder, durante o Procedimento de
Alocação, o Coordenador Líder verificará se (a) a Quantidade Mínima de Cotas foi atingida ; (b) a
Quantidade Inicial de Cotas foi atingida; e (c) houve excesso de demanda, sendo que, diante dessas
informações, o Coordenador Líder definirá se haverá a liquidação da Oferta, bem como o seu volume
final.
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No caso de distribuição parcial das Cotas e de existência de subscrição condicionada, nos termos
descritos nesta seção “Informações Relativas à Oferta”, sob o título “Distribuição Parcial”, na
página 33 do presente Prospecto Preliminar, e desde que já tenha ocorrido a integralização das Cotas
por parte dos Investidores, 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 das Cotas condicionadas. Na hipótese de restituição de quaisquer
valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de quitação relativo aos valores restituídos.
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 Inicial de Cotas, sem considerar as
Cotas do Lote Adicional, os Pedidos de Reserva e as Cartas Proposta exclusivamente das Pessoas
Vinculadas serão automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM
nº 400/03.
Após o Procedimento de Alocação, as Instituições Participantes da Oferta liquidarão as ordens
recebidas na forma prevista no parágrafo abaixo e no Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição.
A liquidação física e financeira das Cotas ocorrerá na B3, na Data de Liquidação, de acordo com os
procedimentos operacionais da B3, observado o descrito no Contrato de Distribuição e neste
Prospecto Preliminar, sendo certo que a B3 informará ao Coordenador Líder o montante de ordens
recebidas em seu ambiente de liquidação.
A subscrição e a integralização das Cotas serão feitas na forma descrita nesta seção “Informações
Relativas à Oferta”, sob o título “Subscrição e Integralização das Cotas”, na página 36 do presente
Prospecto Preliminar.
Caso, na Data de Liquidação, as Cotas subscritas não sejam totalmente integralizadas por falha dos
Investidores, de modo que a Quantidade Mínima de Cotas não seja atingida, 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, a Quantidade Mínima de Cotas seja atingida, a Oferta
poderá ser encerrada e o eventual saldo de Cotas não colocado será cancelado pelo Administrador.
Condições do Contrato de Distribuição
O Contrato de Distribuição, celebrado entre o Fundo, representado pelo Administrador, o
Administrador, o Coordenador Líder e o Gestor, disciplina a prestação dos serviços de coordenação,
estruturação e distribuição da Oferta, sob o regime de melhores esforços de colocação, de acordo com
os termos e condições especificados no Contrato de Distribuição.
Remuneração do Coordenador Líder e dos Participantes Especiais
Pelos serviços de coordenação, estruturação e distribuição da Oferta, o Coordenador Líder fará jus ao
recebimento de remuneração, à vista e em moeda corrente nacional, a ser paga, na Data de
Liquidação, na conta indicada pelo Coordenador Líder, com os recursos da Taxa de Distribuição
Primária, correspondente a:
(a)

Comissão de coordenação e estruturação: comissão equivalente ao percentual de 1,75% (um
inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor total efetivamente subscrito e
integralizado das Cotas, incluindo as Cotas do Lote Adicional; e

(b)

Comissão de distribuição: comissão equivalente a 2% (dois inteiros por cento) sobre o valor
total efetivamente subscrito e integralizado das Cotas, incluindo as Cotas do Lote Adicional
(“Comissão de Distribuição”).
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A Comissão de Distribuição poderá ser repassada, no todo ou em parte, aos Participantes Especiais
que aderirem ao Contrato de Distribuição, observado que o Coordenador Líder deverá proceder ao
pagamento da comissão devida aos Participantes Especiais na forma prevista no Contrato de
Distribuição e em cada Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição. Nesse caso, o Coordenador
Líder deverá instruir para que os recursos da Taxa de Distribuição Primária referentes ao pagamento
da Comissão de Distribuição sejam direcionados para pagamento diretamente aos Participantes
Especiais, deduzindo os montantes dos valores devidos ao Coordenador Líder.
A remuneração será paga ao Coordenador Líder líquida de qualquer retenção, dedução e/ou
antecipação de qualquer tributo (com exceção do Imposto sobre a Renda – IR e da Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido – CSLL), taxa ou contribuição que incida ou venha a incidir, com base em
norma legal ou regulamentar, sobre os pagamentos a serem realizados ao Coordenador Líder, bem
como quaisquer majorações das alíquotas dos tributos já existentes, em moeda corrente nacional.
Dessa forma, todos os pagamentos relativos à remuneração 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 os acima expressamente mencionados), de forma que o
Coordenador Líder receba a remuneração como se tais tributos não fossem incidentes (gross-up).
Consulta do Contrato de Distribuição
O Contrato de Distribuição estará disponível para consulta e obtenção de cópia junto ao
Coordenador Líder, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, no endereço indicado
na seção “Cotas”, sob o título “Atendimento aos Cotistas”, na página 101 do presente Prospecto
Preliminar.
Participantes Especiais
O Coordenador Líder poderá, sujeito aos termos e condições do Contrato de Distribuição, convidar
os Participantes Especiais para participar da Oferta Não Institucional, caso entenda adequado, para
participar exclusivamente da Oferta Não Institucional. O Coordenador Líder convidará os
Participantes Especiais por meio de carta convite, a ser disponibilizada por meio da B3. Os
Participantes Especiais que decidirem integrar o consórcio de distribuição deverão aceitar os termos
e condições do Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição que estarão refletidos na carta convite,
por meio da qual cada Participante Especial outorgará poderes para que a B3 seja sua representante
para fins de assinatura do Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição. A Oferta não contará com a
participação de coordenadores contratados.
Os Participantes Especiais estarão sujeitos às mesmas obrigações e responsabilidades do
Coordenador Líder previstas no Contrato de Distribuição, inclusive no que se refere às disposições
regulamentares e legislação em vigor.
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por qualquer dos
Participantes Especiais, de qualquer 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 qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável
à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas previstas na Instrução CVM nº 400/03 e no Código
ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros e no Código ANBIMA de Distribuição,
especificamente, na hipótese de manifestação indevida na mídia durante o período de silêncio,
conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM nº 400/03, tal Participante Especial deixará de
integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das Cotas no âmbito da
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Oferta, a critério exclusivo do Coordenador Líder, sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva que
tenha recebido. O Participante Especial deverá, ainda, informar imediatamente aos Investidores que
com ele tenham realizado os Pedidos de Reserva sobre o referido cancelamento. Adicionalmente, o
Participante Especial em questão será, a critério exclusivo do Coordenador Líder e sem prejuízo das
demais medidas julgadas cabíveis pelo Coordenador Líder, descredenciado do consórcio de
distribuição e, por um período de 6 (seis) meses contados da data do descredenciamento, poderá não
ser admitido nos consórcios de distribuição sob a coordenação do Coordenador Líder. Caso um
Investidor já tenha efetuado o pagamento dos valores em contrapartida à subscrição das Cotas, os
valores 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 do respectivo Pedido de Reserva, na conta corrente de sua titularidade por ele indicada.
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. O Coordenador Líder não será, em hipótese alguma, responsável por
quaisquer prejuízos causados aos Investidores que tiverem os respectivos Pedidos de Reserva
cancelados por força do descredenciamento do Participante Especial.
Relação entre (a) o Fundo e o Administrador; e (b) o Coordenador Líder
A Emissão é a 1ª (primeira) emissão de Cotas pelo Fundo. Fora a prestação dos serviços de
coordenação, estruturação e distribuição da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição, na data
do presente Prospecto Preliminar, não existem quaisquer outras relações, de qualquer tipo, entre o
Fundo e o Coordenador Líder.
Na data deste Prospecto Preliminar, o Administrador e o Coordenador Líder não possuem qualquer
relação societária entre si, restringindo-se o seu relacionamento à atuação como contrapartes em
operações regulares de mercado.
Exceto por relacionamentos comerciais em razão (a) da prestação de serviços de administração, pelo
Administrador, a outros fundos de investimento investidos por pessoas do mesmo Grupo Econômico
do Coordenador Líder e/ou por clientes do Coordenador Líder; (b) da coordenação, pelo
Coordenador Líder, de ofertas públicas de cotas de outros fundos de investimento administrados pelo
Administrador, (c) da gestão, por empresas do mesmo Grupo Econômico do Coordenador Líder, de
outros fundos de investimento administrados pelo Administrador; e (d) da presente Oferta, o
Administrador e o Coordenador Líder não possuem qualquer relacionamento relevante entre si.
Nos 12 (doze) meses anteriores à data do presente Prospecto Preliminar, o Coordenador Líder atuou
como coordenador em ofertas públicas de cotas de outros fundos administrados pelo Administrador.
O Administrador e o Coordenador Líder não identificaram qualquer conflito de interesses decorrente
dos relacionamentos descritos nos parágrafos ou da atuação de cada um com relação ao Fundo.
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Demonstrativo dos Custos Indicativos da Oferta
CUSTOS INDICATIVOS DA OFERTA

BASE (R$)

% EM RELAÇÃO À
OFERTA(1)
1,94%

Comissão de coordenação e
4.842.280,02
estruturação(2)
Tributos sobre a comissão de
467.280,02
0,19%
coordenação e estruturação(3)
Comissão de Distribuição(2)(4)
5.534.034,31
2,21%
Tributos sobre a Comissão de
534.034,31
0,21%
Distribuição(3)
Assessores legais
300.000,00
0,12%
Taxa de registro na CVM
317.314,36
0,13%
Custo de marketing
30.000,00
0,01%
Taxa de Análise para Listagem e
10.143,10
0,00%
Anuidade da B3
Taxa de Análise de Ofertas Públicas
12.097,03
0,00%
da B3
Taxa de Distribuição Padrão (fixa) da
36.291,11
0,01%
B3
Taxa de Distribuição Padrão
87.500,00
0,04%
(variável) da B3
Despesas de registro e outras
10.000,00
0,00%
despesas
TOTAL
11.179.659,93
4,48%
(1) Os percentuais acima foram calculados em relação à Quantidade Inicial de Cotas, na Data de Liquidação, sem
considerar a colocação das Cotas do Lote Adicional.
(2) Os valores consideram a Quantidade Inicial de Cotas, na Data de Liquidação. Em caso de exercício da Opção
do Lote Adicional, os valores da comissão de coordenação e estruturação e da Comissão de Distribuição deverão
ser calculados com base no montante total efetivamente subscrito e integralizado de Cotas, incluindo as Cotas do
Lote Adicional.
(3) Os valores foram calculados com o acréscimo de tributos, tendo em vista que, nos termos do Contrato de
Distribuição, o pagamento da comissão de coordenação e estruturação e da Comissão de Distribuição será
acrescido de tributos.
(4) A remuneração devida aos Participantes Especiais será descontada do valor total da Comissão de Distribuição
devida ao Coordenador Líder. Para mais informações sobre a remuneração do Coordenador Líder e dos
Participantes Especiais, veja esta seção “Informações Relativas à Oferta”, sob o título “Remuneração do
Coordenador Líder e dos Participantes Especiais”, na página 45 do presente Prospecto Preliminar.
CUSTO UNITÁRIO(1)
Custo total da Oferta
R$11.179.659,93
Número de Cotas inicialmente ofertadas
2.500.000
Custo da Oferta por Cota
R$4,48
Custo percentual por Cota
4,48%
(1) Os valores acima foram calculados com base na Quantidade Inicial de Cotas, na Data de
Liquidação, sem considerar a colocação das Cotas do Lote Adicional.

Contrato de Garantia de Liquidez ou de Estabilização de Preço
Não será firmado contrato de garantia de liquidez nem contrato de estabilização de preço das Cotas.
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Destinação dos Recursos
A Emissão é a 1ª (primeira) emissão de Cotas pelo Fundo.
Os recursos líquidos provenientes da Oferta, após a dedução das Despesas, conforme o caso, inclusive
os recursos provenientes da eventual Opção de Lote Adicional, serão destinados,
preponderantemente, à subscrição ou à aquisição (a) de Cotas de FI-Infra, incluindo, mas não se
limitando a, Cotas do FI-Infra Master I; e (b) de outros ativos financeiros, nos termos da política de
investimento descrita no Regulamento e neste Prospecto Preliminar.
O Fundo observará os seguintes prazos de enquadramento da sua carteira à Alocação Mínima, nos
termos da Lei nº 12.431/11: (a) após 180 (cento e oitenta) dias contados da Data de Liquidação, no
mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do patrimônio líquido do Fundo deve estar aplicado em Cotas
de FI-Infra; e (b) após 2 (dois) anos contados da Data de Liquidação, no mínimo, 95% (noventa e
cinco por cento) do patrimônio líquido do Fundo deve estar aplicado em Cotas de FI-Infra.
Exclusivamente durante os prazos de enquadramento referidos acima, o Fundo poderá alocar mais
de 5% (cinco por cento) do seu patrimônio líquido em outros ativos financeiros, que não sejam as
Cotas de FI-Infra, sendo que: (a) até 180 (cento e oitenta) dias contados da Data de Liquidação, no
máximo, 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo pode ser aplicado em outros ativos
financeiros; e (b) entre 180 (cento e oitenta) dias e 2 (dois) anos contados da Data de Liquidação, no
máximo, 33% (trinta e três por cento) do patrimônio líquido do Fundo pode ser aplicado em outros
ativos financeiros.
As Cotas de FI-Infra poderão ser depositadas em ambiente de bolsa de valores ou mercado de balcão
organizado.
Desde que respeitada a política de investimento do Fundo prevista na seção “Características do Fundo”,
sob o título “Política de Investimento, Composição e Diversificação da Carteira”, na página 54 do
presente Prospecto Preliminar, e no Regulamento, o Gestor terá plena discricionariedade na seleção e
na diversificação das Cotas de FI-Infra a serem subscritas ou adquiridas pelo Fundo, não tendo o Gestor
qualquer compromisso formal de investimento ou concentração em um FI-Infra que, por sua vez,
concentre o seu patrimônio em Ativos Incentivados (a) destinados a um setor de infraestrutura
específico; (b) de emissores que se encontrem em fase operacional ou pré-operacional; ou (c) no caso
de Ativos Incentivados que sejam lastreados em direitos creditórios, cujos direitos creditórios sejam
cedidos por um mesmo cedente ou devidos ou garantidos por um devedor ou garantidor específico.
Na hipótese de distribuição parcial das Cotas, não haverá captação de recursos pelo Fundo por meio
de fontes alternativas.
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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
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Denominação
O Fundo denomina-se Capitânia Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de
Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado.
Base Legal e Classificação ANBIMA
O Fundo é regido pela Instrução CVM nº 555/14, pelo artigo 3º, §1º, da Lei nº 12.431/11 e pelas
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.
O Fundo é classificado como “Renda Fixa”, de acordo com a regulamentação vigente, na modalidade
“fundo de investimento em cotas de fundos incentivados de investimento em infraestrutura”, nos
termos do artigo 3º, §1º, da Lei nº 12.431/11 e do artigo 131-A da Instrução CVM nº 555/14.
O Fundo é classificado pela ANBIMA como “Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre”.
Registro do Fundo na CVM e na ANBIMA
O registro de funcionamento do Fundo na CVM foi concedido em 8 de setembro de 2020.
O Fundo deverá ser registrado na ANBIMA nos termos dos artigos 2º e seguintes do Anexo I ao
Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros.
Objeto
O Fundo tem por objeto a captação de recursos para subscrição ou aquisição, no mercado primário
ou secundário, (a) de Cotas de FI-Infra, incluindo, mas não se limitando a, as Cotas do FI-Infra
Master I; e (b) de outros ativos financeiros, nos termos da política de investimento descrita no
Regulamento e nesta seção “Características do Fundo”, sob o título “Política de Investimento,
Composição e Diversificação da Carteira”, na página 54 do presente Prospecto Preliminar.
Forma de Constituição
O Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, de modo que as Cotas somente serão
resgatadas em caso de liquidação do Fundo.
Prazo de Duração
O Fundo tem prazo de duração indeterminado.
Público Alvo e Inadequação do Investimento
O Fundo é destinado a investidores em geral, que busquem rentabilidade compatível com a política
de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo e que aceitem os riscos associados
aos investimentos realizados pelo Fundo. O investimento nas Cotas é inadequado para investidores
que não se enquadrem na descrição acima.
Além disso, o investimento nas Cotas não é adequado a Investidores que necessitem de liquidez, tendo
em vista que as cotas de fundos de investimento em cotas de fundos incentivados de investimento em
infraestrutura podem encontrar baixa liquidez no mercado brasileiro, a despeito da possibilidade de
terem suas cotas negociadas em bolsa. Ainda, o Fundo é constituído sob a forma de condomínio
fechado, não admitindo o resgate das Cotas, exceto em caso de sua liquidação. Portanto, os
Investidores devem ler cuidadosamente o disposto na seção “Cotas”, sob o título “Distribuição de
Rendimentos, Amortização Extraordinária e Resgate das Cotas”, na página 93 do presente Prospecto
Preliminar, bem como a seção “Fatores de Risco”, em especial o título “Riscos de Liquidez”, na
página 80 deste Prospecto Preliminar.
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Objetivo de Investimento
O Fundo tem como objetivo obter a valorização das Cotas por meio da subscrição ou aquisição, no
mercado primário ou secundário, (a) de Cotas de FI-Infra, incluindo, mas não se limitando a, as Cotas
do FI-Infra Master I; e (b) de outros ativos financeiros, observado o disposto no Regulamento e nesta
seção “Características do Fundo”, sob o título “Política de Investimento, Composição e Diversificação
da Carteira”, na página 54 do presente Prospecto Preliminar.
OS OBJETIVOS DO FUNDO, DISPOSTOS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR E NO
REGULAMENTO, NÃO REPRESENTAM, SOB QUALQUER HIPÓTESE, GARANTIA DO
FUNDO, DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE OU DO
COORDENADOR LÍDER QUANTO À SEGURANÇA, À RENTABILIDADE E À LIQUIDEZ
DAS COTAS DE FI-INFRA E DOS DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS INTEGRANTES DA
CARTEIRA DO FUNDO.
Política de Investimento, Composição e Diversificação da Carteira
Observadas as disposições do artigo 3º da Lei nº 12.431/11, os FI-Infra investirão, pelo menos, 85%
(oitenta e cinco por cento) do seu patrimônio líquido em Ativos Incentivados.
Desde que respeitada a política de investimento do Fundo prevista neste título “Política de
Investimento, Composição e Diversificação da Carteira” e no Regulamento, o Gestor terá plena
discricionariedade na seleção e na diversificação das Cotas de FI-Infra a serem subscritas ou adquiridas
pelo Fundo, não tendo o Gestor qualquer compromisso formal de investimento ou concentração em um
FI-Infra que, por sua vez, concentre o seu patrimônio em Ativos Incentivados (a) destinados a um setor
de infraestrutura específico; (b) de emissores que se encontrem em fase operacional ou préoperacional; ou (c) no caso de Ativos Incentivados que sejam lastreados em direitos creditórios, cujos
direitos creditórios sejam cedidos por um mesmo cedente ou devidos ou garantidos por um devedor ou
garantidor específico.
As Cotas de FI-Infra poderão ser depositadas em ambiente de bolsa de valores ou mercado de balcão
organizado.
Os Ativos Incentivados, subscritos ou adquiridos pelos FI-Infra em que o Fundo invista, poderão contar
com garantias reais e/ou fidejussórias prestadas pelos respectivos emissores ou por terceiros. A
subscrição ou aquisição dos Ativos Incentivados pelos FI-Infra deverá abranger todas as suas garantias
e demais acessórios.
O Fundo, por meio da aquisição de Cotas de FI-Infra, nos mercados primário e secundário, buscará uma
rentabilidade alvo para as Cotas que acompanhe os títulos do tesouro indexados à inflação com duration
média similar à da carteira do Fundo, acrescida de sobretaxa (spread) de 1,50% (um inteiro e cinquenta
centésimos por cento) a 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, considerando a
Distribuição de Rendimentos e a Amortização Extraordinária, conforme o disposto na seção “Cotas”,
sob o título “Distribuição de Rendimentos, Amortização Extraordinária e Resgate das Cotas”, na
página 93 do presente Prospecto Preliminar e no Regulamento. A RENTABILIDADE ALVO AQUI
PREVISTA NÃO REPRESENTA NEM DEVE SER CONSIDERADA COMO PROMESSA OU
GARANTIA DE RENDIMENTOS, OU AUSÊNCIA DE RISCOS PARA OS INVESTIDORES.
O FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM COTAS
EMITIDAS POR UM MESMO FI-INFRA, INCLUINDO O FI-INFRA MASTER I, OS QUAIS,
POR SUA VEZ, PODEM CONCENTRAR SEUS INVESTIMENTOS EM ATIVOS
INCENTIVADOS E EM OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE POUCOS EMISSORES, COM
OS RISCOS DAÍ DECORRENTES.
Observado o disposto neste título “Política de Investimento, Composição e Diversificação de Carteira” e
no Regulamento, O FUNDO INVESTIRÁ, PELO MENOS, 95% (NOVENTA E CINCO POR
CENTO) DO SEU PATRIMÔNIO EM COTAS DE FI-INFRA, INCLUINDO COTAS DO FI-
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INFRA MASTER I. OS FI-INFRA, INCLUINDO O FI-INFRA MASTER I, POR SUA VEZ,
APLICAM, NO MÍNIMO, 85% (OITENTA E CINCO POR CENTO) DO SEU PATRIMÔNIO
LÍQUIDO NOS ATIVOS INCENTIVADOS, OS QUAIS SÃO CONSIDERADOS ATIVOS DE
CRÉDITO PRIVADO NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14. O Fundo, portanto, está
sujeito ao risco de perda substancial do seu patrimônio em caso de eventos que acarretem o não
pagamento dos Ativos Incentivados integrantes das carteiras dos FI-Infra, inclusive, mas não se
limitando a, por força de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação ou outro regime
semelhante em relação aos emissores e, conforme o caso, aos garantidores dos Ativos Incentivados.
O Fundo obedecerá aos seguintes limites em relação ao seu patrimônio líquido, observado o disposto
nos parágrafos abaixo:
PERCENTUAL
(em relação ao patrimônio líquido do Fundo)
INDIVIDUAL
AGREGADO

LIMITES POR MODALIDADE DE ATIVO FINANCEIRO
(a) Cotas de FI-Infra:
(1) Cotas de FI-Infra emitidas por FI-Infra destinados a
investidores em geral
(2) Cotas de FI-Infra emitidas por FI-Infra destinados
exclusivamente a investidores qualificados, conforme o
artigo 9º-B da Instrução CVM nº 539, de 13 de
novembro de 2013
(3) Cotas de FI-Infra emitidas por FI-Infra destinados
exclusivamente a investidores profissionais, conforme
o artigo 9º-A da Instrução CVM nº 539/13
(b) Outros ativos financeiros:

MÍNIMO

MÁXIMO

75%(1)

100%

0%

20%

0%

5%(2)

MÍNIMO

95%(1)

MÁXIMO

100%

(1) títulos públicos federais
0%
5%(3)
(2) títulos de renda fixa emitidos por instituição
0%
5%(5)
financeira em funcionamento no país
(3) cotas de fundos de índice que reflitam as variações
0%
5%(4)
0%
5%(6)
e a rentabilidade de índices de renda fixa
(4) cotas de fundos de investimento enquadrados no
artigo 119, V, da Instrução CVM nº 555/14, desde que
0%
5%(6)
administrados pelo Administrador
(1) Observados os prazos de enquadramento da Alocação Mínima.
(2) Dentro do limite de que trata o item (a)(2) da tabela “Limites por Modalidade de Ativo Financeiro”.
(3) Até que encerrados os prazos de enquadramento da Alocação Mínima e respeitados os limites máximos de
concentração estabelecidos neste título “Política de Investimento, Composição e Diversificação de Carteira” e no
Regulamento, o Fundo poderá investir, nos termos da Instrução CVM nº 555/14, até 100% (cem por cento) do seu
patrimônio líquido não investido em Cotas de FI-Infra em títulos públicos federais.
(4) Observado o disposto neste título “Política de Investimento, Composição e Diversificação de Carteira” e no
Regulamento.
(5) Até que encerrados os prazos de enquadramento da Alocação Mínima e respeitados os limites máximos de
concentração estabelecidos neste título “Política de Investimento, Composição e Diversificação de Carteira” e no
Regulamento, o Fundo poderá investir, nos termos da Instrução CVM nº 555/14, até 100% (cem por cento) do seu
patrimônio líquido não investido em Cotas de FI-infra em títulos de renda fixa emitidos por instituição financeira
em funcionamento no país.
(6) Até que encerrados os prazos de enquadramento da Alocação Mínima e respeitados os limites máximos de
concentração estabelecidos neste título “Política de Investimento, Composição e Diversificação de Carteira” e no
Regulamento, o Fundo poderá investir até o limite máximo de concentração por modalidade de ativo financeiro
permitido pela Instrução CVM nº 555/14 em (a) cotas de fundos de índice que reflitam as variações e a
rentabilidade de índices de renda fixa; e (b) cotas de fundos de investimento enquadrados no artigo 119, V, da
Instrução CVM nº 555/14.
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PERCENTUAL
(em relação ao patrimônio
líquido do Fundo)

LIMITE POR EMISSOR

(a) Cotas de FI-Infra emitidas por um mesmo FI-Infra, observado o
disposto no item (a) da tabela “Limites por Modalidade de Ativo
Até 100%
Financeiro”
(b) Outros ativos financeiros de emissão da União Federal
Até 5%(1)
(c) Outros ativos financeiros de emissão de uma mesma instituição
Até 5%(2)
financeira
(d) Cotas de emissão de um mesmo fundo de investimento, desde que
previsto nos itens (b)(3) ou (b)(4) da tabela “Limites por Modalidade de
Até 5%(3)
Ativo Financeiro”
(1) Até que encerrados os prazos de enquadramento da Alocação Mínima e respeitados os limites máximos de
concentração estabelecidos neste título “Política de Investimento, Composição e Diversificação de Carteira” e no
Regulamento, o Fundo poderá investir, nos termos da Instrução CVM nº 555/14, até 100% (cem por cento) do
seu patrimônio líquido não investido em Cotas de FI-Infra em ativos financeiros de emissão da União Federal.
(2) Até que encerrados os prazos de enquadramento da Alocação Mínima e respeitados os limites máximos de
concentração estabelecidos neste título “Política de Investimento, Composição e Diversificação de Carteira” e no
Regulamento, o Fundo poderá investir, nos termos da Instrução CVM nº 555/14, até 100% (cem por cento) do
seu patrimônio líquido não investido em Cotas de FI-Infra em ativos financeiros de emissão de uma mesma
instituição financeira.
(3) Até que encerrados os prazos de enquadramento da Alocação Mínima e respeitados os limites máximos de
concentração estabelecidos neste título “Política de Investimento, Composição e Diversificação de Carteira” e no
Regulamento, o Fundo poderá investir, nos termos da Instrução CVM nº 555/14, até 100% (cem por cento) do
seu patrimônio líquido não investido em Cotas de FI-Infra em cotas de emissão de um mesmo fundo de
investimento previsto nos itens (b)(3) ou (b)(4) da tabela “Limites por Modalidade de Ativo Financeiro”.

O Fundo respeitará ainda os seguintes limites:
(a) Outros ativos financeiros de emissão do Administrador, do Gestor ou de
empresas a eles ligadas
(b) Cotas de fundos de investimento, incluindo os FI-Infra, administrados
ou geridos pelo Administrador, pelo Gestor ou por empresas a eles ligadas,
observado o disposto na tabela “Limites por Emissor”
(c) Operações no mercado de derivativos para proteção da carteira (hedge)
(d) Operações no mercado de derivativos para alavancagem
(e) Ativos financeiros classificados como ativos de crédito privado,
incluindo as Cotas de FI-Infra
(f) Ativos financeiros negociados no exterior
(1) Observados os prazos de enquadramento da Alocação Mínima.

Até 5% do patrimônio líquido
do Fundo
Até 100% do patrimônio
líquido do Fundo
Até 1 (uma) vez o patrimônio
líquido do Fundo
Vedado
No mínimo, 95% do
patrimônio líquido do
Fundo(1)
Vedado

Para fins dos limites por emissor estabelecidos na tabela “Limites por Emissor”, consideram-se como
de um mesmo emissor os ativos financeiros de emissão de seu Grupo Econômico.
No caso de Ativos Incentivados emitidos por um emissor que seja sociedade de propósito específico,
o limite por emissor referido acima será computado considerando-se a sociedade de propósito
específico como um emissor independente, desde que haja a constituição de garantias relativas ao
cumprimento das obrigações principais e acessórias e que elas não sejam concedidas por integrantes
do seu Grupo Econômico, exceto no caso de garantias reais incidentes sobre as ações de emissão do
próprio emissor.
O Fundo observará os seguintes prazos de enquadramento da sua carteira à Alocação Mínima:
(a) após 180 (cento e oitenta) dias contados da Data de Liquidação, no mínimo, 67% (sessenta e sete
por cento) do patrimônio líquido do Fundo deve estar aplicado em Cotas de FI-Infra; e (b) após
2 (dois) anos contados da Data de Liquidação, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do
patrimônio líquido do Fundo deve estar aplicado em Cotas de FI-Infra.
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Exclusivamente durante os prazos de enquadramento referidos no parágrafo acima, o Fundo poderá
alocar mais de 5% (cinco por cento) do seu patrimônio líquido em outros ativos financeiros, que não
sejam as Cotas de FI-Infra, conforme descritos no item (b) da tabela “Limites por Modalidade de Ativo
Financeiro”, sendo que: (a) até 180 (cento e oitenta) dias contados da Data de Liquidação, no
máximo, 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo pode ser aplicado em outros ativos
financeiros; e (b) entre 180 (cento e oitenta) dias e 2 (dois) anos contados da Data de Liquidação, no
máximo, 33% (trinta e três por cento) do patrimônio líquido do Fundo pode ser aplicado em outros
ativos financeiros.
Os limites de concentração da carteira do Fundo previstos neste Prospecto Preliminar, no
Regulamento e nas normas legais e regulamentares vigentes serão controlados por meio da
consolidação das aplicações do Fundo com as dos FI-Infra e dos demais fundos de investimento
investidos pelo Fundo, ressalvadas as hipóteses de dispensa de consolidação previstas na
regulamentação aplicável.
O FUNDO PODERÁ ADQUIRIR ATIVOS OU MODALIDADES OPERACIONAIS DE
RESPONSABILIDADE DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO,
OU DE EMISSORES PÚBLICOS QUE NÃO A UNIÃO FEDERAL, QUE EM CONJUNTO
EXCEDAM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO.
O FUNDO ESTARÁ SUJEITO A SIGNIFICATIVAS PERDAS EM CASO DE NÃO
PAGAMENTO DE TAIS ATIVOS E/OU MODALIDADES OPERACIONAIS.
Aplicam-se aos ativos financeiros objeto das operações compromissadas em que o Fundo assuma o
compromisso de recompra os limites referidos neste título “Política de Investimento, Composição e
Diversificação de Carteira” e no Regulamento.
É vedada a realização de aplicações pelo Fundo em cotas de emissão de fundos de investimento que
invistam diretamente no Fundo.
O Fundo poderá realizar operações nas quais fundos de investimento administrados ou geridos pelo
Administrador, pelo Gestor ou por integrantes dos seus respectivos Grupos Econômicos atuem na
condição de contraparte.
Observado o disposto neste título “Política de Investimento, Composição e Diversificação de Carteira”
e no Regulamento, o Fundo aplicará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio
líquido nas Cotas de FI-Infra, incluindo Cotas do FI-Infra Master I. Os FI-Infra, incluindo o FI-Infra
Master I, por sua vez, (a) são administrados pelo Administrador; (b) podem ser geridos pelo Gestor;
e (c) poderão (1) subscrever ou adquirir Ativos Incentivados e outros ativos financeiros cujos
emissores sejam (i) fundos de investimento administrados ou geridos pelo Administrador, pelo
Gestor ou por integrantes dos seus respectivos Grupos Econômicos; ou (ii) companhias investidas
por fundos de investimento administrados ou geridos pelo Administrador, pelo Gestor ou por
integrantes dos seus respectivos Grupos Econômicos; e (2) realizar operações nas quais fundos de
investimento administrados ou geridos pelo Administrador, pelo Gestor ou por integrantes dos seus
respectivos Grupos Econômicos atuem na condição de contraparte, incluindo a aquisição de Ativos
Incentivados e outros ativos financeiros de titularidade de outros fundos de investimento
administrados ou geridos pelo Administrador, pelo Gestor ou por integrantes dos seus respectivos
Grupos Econômicos.
Nos termos descritos neste título “Política de Investimento, Composição e Diversificação de Carteira”
e no Regulamento, o Gestor, visando a proporcionar a melhor rentabilidade aos Cotistas, poderá,
respeitadas as limitações previstas neste Prospecto Preliminar e no Regulamento (incluindo, mas não
limitado a, os limites de concentração de carteira previstos neste título “Política de Investimento,
Composição e Diversificação de Carteira” e no Regulamento) e da legislação e da regulamentação em
vigor, definir livremente o grau de concentração da carteira do Fundo. Não obstante a diligência do
Gestor em selecionar as melhores opções de investimento, os investimentos do Fundo estão, por sua
própria natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado e a outros riscos, que podem gerar a
depreciação dos ativos integrantes da carteira do Fundo. A eventual concentração de investimento do
Fundo em determinados FI-Infra poderá aumentar a exposição da sua carteira aos riscos
mencionados acima e, consequentemente, ampliar a volatilidade das Cotas.

57

Os recursos utilizados pelo Fundo para o investimento nas Cotas de FI-Infra e nos demais ativos
financeiros serão aportados pelos Cotistas, mediante a subscrição e a integralização das Cotas, nos
termos do Regulamento e deste Prospecto Preliminar.
Demais Informações sobre a Política de Investimento
Conforme previsto “Regras e Procedimentos ANBIMA para o Exercício de Direito de Voto em
Assembleias nº 02”, O GESTOR ADOTA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO
EM ASSEMBLEIAS, QUE DISCIPLINA OS PRINCÍPIOS GERAIS, O PROCESSO
DECISÓRIO E QUAIS SÃO AS MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS PARA O
EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO EM NOME DO FUNDO. TAL POLÍTICA
ORIENTARÁ AS DECISÕES DO GESTOR NAS ASSEMBLEIAS GERAIS DE
DETENTORES DE ATIVOS FINANCEIROS QUE CONFIRAM AOS SEUS TITULARES O
DIREITO DE VOTO.
A versão integral da política de exercício de direito de voto do Gestor encontra-se disponível no site
do Gestor no seguinte endereço: https://capitania.net/governanca/.
Sem prejuízo da observância da sua política de exercício de direito de voto, na hipótese das alíneas (m)
e (n) do Artigo 35 do Regulamento, conforme descrito na seção “Cotas”, sob o título “Assembleia Geral
de Cotistas”, na página 95 do presente Prospecto Preliminar, o Gestor votará nas assembleias gerais
de cotistas dos FI-Infra em estrita conformidade com a orientação de voto aprovada pelos Cotistas,
em assembleia geral.
Demonstrações Financeiras do Último Exercício e Informações Trimestrais
O Fundo iniciará as suas atividades na Data de Liquidação. Até a data deste Prospecto Preliminar,
não foram elaboradas demonstrações financeiras anuais ou demonstrativos trimestrais do Fundo.
O exercício social do Fundo terá duração de 12 (doze) meses e terminará em 30 de junho de cada ano,
quando serão levantadas as demonstrações contábeis relativas ao período findo, que serão auditadas
pelo Auditor Independente.
As demonstrações contábeis serão colocadas à disposição de qualquer interessado que as solicitar ao
Administrador, no prazo de 90 (noventa) dias após o encerramento do período.
Gerenciamento de Riscos
Não obstante a diligência do Administrador e do Gestor em colocar em prática a política de
investimento, composição e diversificação da carteira prevista no Regulamento e nesta seção
“Características do Fundo”, sob o título “Política de Investimento, Composição e Diversificação da
Carteira”, na página 54 do presente Prospecto Preliminar, a carteira do Fundo, bem como as carteiras
dos FI-Infra, estão sujeitas às flutuações de preços e/ou cotações do mercado, conforme o caso, aos
riscos de crédito e de liquidez e às variações de preços e/ou cotações de mercado dos seus ativos, o
que pode acarretar perda patrimonial ao Fundo e aos Cotistas.
Por meio da análise dos cenários macroeconômicos nacionais e internacionais e dos riscos de
mercado, de crédito e de liquidez, são definidas, pelo Gestor, as estratégias de seleção de ativos
financeiros do Fundo, respeitando-se sempre a legislação, as normas e os regulamentos aplicáveis,
bem como as diretrizes estabelecidas no Regulamento.
O Gestor e o Administrador podem utilizar uma ou mais métricas de monitoramento de risco
descritas neste título “Gerenciamento de Riscos” e no Regulamento para aferir o nível de exposição
do Fundo aos riscos ora mencionados, de forma a adequar os investimentos do Fundo a seus objetivos.
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Uma das métricas adotadas para gerenciamento de risco do Fundo é o Value at Risk (VaR). O cálculo
do VaR é realizado utilizando-se o modelo de simulação histórica, de forma que nenhuma hipótese a
respeito da distribuição estatística dos eventos é realizada. Além disso, são preservadas todas as
correlações entre os ativos financeiros e as classes de ativos financeiros presentes no produto. O VaR
é calculado em três níveis distintos: (a) o primeiro nível determina a exposição de cada ativo
individualmente, mediante a simulação de todas as variáveis envolvidas na sua precificação;
(b) segundo determina o risco por classe de ativos financeiros, apontando a exposição em cada um
dos mercados nos quais o Fundo atua levando em consideração a correlação entre cada um dos ativos
financeiros; e (c) o terceiro nível permite que seja mensurado o risco do Fundo como um todo,
determinando a exposição conjunta de toda carteira; e (d) por fim, são analisados os resultados das
simulações realizadas com os cenários aplicáveis. Deve ser ressaltado que os resultados apresentados
pelo modelo do VaR possuem intervalos de confiança específicos (em geral, 95% e 99%), de forma
que perdas maiores que aquelas cobertas pelo intervalo de confiança podem ocorrer e estão previstas
no modelo.
Outra métrica complementar é o teste de estresse para estimar o comportamento da carteira do Fundo
em diferentes condições de mercado, baseada em cenários históricos ou em cenários hipotéticos
(buscando, nesse caso, avaliar os resultados potencias do Fundo em condições de mercado que não
necessariamente tenham sido observadas no passado).
A utilização de mecanismos pelo Administrador e pelo Gestor para gerenciar os riscos a que o Fundo
está sujeito não constitui garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas
pelo Fundo, tampouco garantia da completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e
para os Cotistas. É recomendada ao Investidor a leitura atenta dos fatores de risco a que o
investimento nas Cotas está exposto, conforme indicados no Regulamento e na seção “Fatores de
Risco”, na página 73 do presente Prospecto Preliminar.
Ordem de Alocação dos Recursos
Na formação, na manutenção e no desinvestimento da carteira do Fundo serão observados os limites
descritos neste Prospecto Preliminar e no Regulamento, bem como os seguintes procedimentos,
incluindo a ordem de alocação de recursos descrita a seguir:
(a)

até que o investimento do Fundo nas Cotas de FI-Infra seja realizado, quaisquer valores que
venham a ser aportados no Fundo em decorrência da integralização das Cotas serão aplicados
nos demais ativos financeiros, previstos no Regulamento e neste Prospecto Preliminar;

(b)

os recursos líquidos recebidos pelo Fundo serão incorporados ao seu patrimônio líquido e
serão alocados na seguinte ordem, conforme aplicável:

(c)

(1)

pagamento de despesas e encargos do Fundo, conforme previstos no Regulamento,
neste Prospecto Preliminar e na regulamentação aplicável;

(2)

composição ou recomposição da Reserva de Encargos;

(3)

realização da Amortização Extraordinária,
Regulamento e deste Prospecto Preliminar;

(4)

em caso de liquidação do Fundo, realização do resgate das Cotas;

(5)

integralização ou aquisição de Cotas de FI-Infra, nos termos do Regulamento e deste
Prospecto Preliminar; e

(6)

integralização ou aquisição de outros ativos financeiros, que não sejam as Cotas de
FI-Infra; e

respeitadas

as

disposições

do

o reinvestimento dos recursos líquidos na aquisição das Cotas de FI-Infra e dos outros ativos
financeiros serão realizados a critério do Gestor e no melhor interesse do Fundo e dos
Cotistas.
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Contratação e Substituição dos Prestadores de Serviços do Fundo
À parte do Administrador, do Gestor e do Custodiante, cuja eventual substituição dependerá de
deliberação dos Cotistas reunidos em assembleia geral, os demais prestadores de serviços do Fundo
serão contratados diretamente pelo Administrador, mediante prévia consulta ao Gestor.
Taxas
Pelos serviços de administração, gestão, tesouraria, controladoria e escrituração, o Fundo pagará uma
taxa de administração equivalente a um percentual anual de 1% (um por cento) sobre o valor do
patrimônio líquido do Fundo.
Além da taxa de administração prevista no parágrafo acima, o Fundo está sujeito ao pagamento da
taxa de administração dos FI-Infra e dos demais fundos de investimento nos quais investir, conforme
previsto nos respectivos regulamentos. A taxa de administração máxima a ser paga pelo Fundo,
compreendendo a taxa de administração mínima do Fundo e a taxa de administração dos fundos de
investimento diretamente investidos pelo Fundo, incluindo os FI-Infra, será equivalente a 1,25% (um
inteiro e vinte e cinco centésimos por cento).
A remuneração prevista acima não poderá ser aumentada sem prévia aprovação da assembleia geral,
mas poderá ser reduzida unilateralmente pelo Administrador, desde que comunique esse fato aos
Cotistas e promova a devida alteração do Regulamento.
O Administrador poderá estabelecer que parcelas da taxa de administração prevista acima sejam
pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório dessas
parcelas não exceda o montante total previsto acima.
Pelos serviços de custódia dos ativos financeiros e de tesouraria da carteira do Fundo, o Custodiante
fará jus a uma remuneração anual máxima de 0% (zero por cento), sobre o valor do patrimônio
líquido do Fundo, excetuadas as despesas relativas à liquidação, ao registro e à custódia de operações
com os ativos financeiros devidas pelo Fundo.
As remunerações previstas acima serão apropriadas diariamente, com base em 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis, sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. Essas remunerações
deverão ser pagas mensalmente, por períodos vencidos, no 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente.
Não será cobrada dos Cotistas taxa de performance ou taxa de saída. Exceto pela taxa de distribuição
primária, como a Taxa de Distribuição Primária da presente Oferta, não será cobrada dos Cotistas
outra taxa de ingresso. Os fundos de investimento investidos pelo Fundo, incluindo os FI-Infra,
poderão cobrar quaisquer das taxas referidas neste parágrafo.
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VISÃO DO GESTOR SOBRE O SETOR DE INFRAESTRUTURA E O FUNDO
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Visão do Gestor sobre o Setor de Infraestrutura no Brasil
Infraestrutura no Brasil

(1) Para elaboração deste gráfico, o Gestor somou os volumes de investimento de setores de infraestruturas
correlacionados, a partir dos dados disponibilizados pelo World Bank
Fonte: Boletim de Debêntures Incentivadas de Julho de 2020 – Ministério da Economia e World Bank

Fonte: Boletim de Debêntures Incentivadas de Julho de 2020 – Ministério da Economia
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Fonte: Boletim de Debêntures Incentivadas de Julho de 2020 – Ministério da Economia

Fonte: Boletim de Debêntures Incentivadas de Julho de 2020 – Ministério da Economia
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Mercado de Ativos Incentivados

(1) Para elaboração deste gráfico, o Gestor somou as informações de categorias de investidores
correlacionadas, a partir dos dados disponibilizados no Boletim de Debêntures Incentivadas de Julho de 2020
Fonte: Boletim de Debêntures Incentivadas de Julho de 2020 – Ministério da Economia

(1) “IDA DI”, “IDA IPCA” e “IDA Infra”: cálculos realizados pelo Gestor a partir dos dados divulgados pela
ANBIMA
Fonte: Boletim de Debêntures Incentivadas de Julho de 2020 – Ministério da Economia e ANBIMA

Fonte: Boletim de Debêntures Incentivadas de Julho de 2020 – Ministério da Economia

65

Ambiente Macroeconômico

Fonte: IBGE e B3

Fonte: Boletim Focus de 28.8.2020

Energia Elétrica e Saneamento

(1) Para elaboração deste gráfico, o Gestor somou os volumes de investimento de setores de infraestruturas
correlacionados, a partir dos dados disponibilizados pelo World Bank
Fonte: Boletim de Debêntures Incentivadas de Julho de 2020 – Ministério da Economia e World Bank
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Fonte: Panorama ABCON SINDCON

Fonte: Resenha Energética Brasileira – Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético
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Fonte: Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto - SNIS

Logística

Fonte: ILOS
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Fonte: Relatório ABCR

Fonte: Relatório ABCR
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Fonte: Anuário Estatíco ANTAQ

Fonte: Boletim Logístico EPL
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Visão do Gestor sobre as Características do Fundo

(Fonte: Capitânia S.A.)

LEIA A SEÇÃO “REGRAS DE TRIBUTAÇÃO DO FUNDO”, NA PÁGINA 103 DESTE
PROSPECTO PRELIMINAR. O INVESTIDOR DEVE LER OS FATORES DE RISCO
“DESENQUADRAMENTO DO FUNDO”, “ALTERAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO” E
“TRIBUTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS”, NA SEÇÃO “FATORES DE
RISCO”, NA PÁGINA 73 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR. O investimento nas Cotas não
é adequado a Investidores que necessitem de liquidez, tendo em vista que as cotas de fundos de
investimento em cotas de fundos incentivados de investimento em infraestrutura podem encontrar
baixa liquidez no mercado brasileiro, a despeito da possibilidade de terem suas cotas negociadas em
bolsa. Ainda, o Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, não admitindo o resgate das
Cotas, exceto em caso de sua liquidação. Portanto, os Investidores devem ler cuidadosamente o
disposto na seção “Cotas”, sob o título “Distribuição de Rendimentos, Amortização Extraordinária e
Resgate das Cotas”, na página 93 do presente Prospecto Preliminar, bem como a seção “Fatores de
Risco”, em especial o título “Riscos de Liquidez”, na página 80 deste Prospecto Preliminar.

AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTA SEÇÃO “VISÃO DO GESTOR SOBRE O
SETOR DE INFRAESTRUTURA E O FUNDO” SÃO BASEADAS NA ANÁLISE E NA
ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO QUE O GESTOR PRETENDE ADOTAR PARA O
FUNDO. OS RESULTADOS REAIS DO FUNDO PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE
DIFERENTES.
NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A CARTEIRA DE ATIVOS INCENTIVADOS DO FUNDO
APRESENTARÁ CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS APRESENTADAS NESTA
SEÇÃO “VISÃO DO GESTOR SOBRE O SETOR DE INFRAESTRUTURA E O FUNDO”.
A RENTABILIDADE PASSADA, INCLUSIVE DE OUTROS ATIVOS INCENTIVADOS
E/OU FUNDOS DE INVESTIMENTO, NÃO REPRESENTA GARANTIA DE
RENTABILIDADE FUTURA.
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FATORES DE RISCO
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Sobre os Fatores de Risco
O investimento no Fundo apresenta riscos, notadamente aqueles indicados nesta seção “Fatores de
Risco”.
Não obstante o emprego, pelo Administrador e pelo Gestor, de plena diligência e da boa prática de
administração e de gestão de fundos de investimento e a estrita observância da política de
investimento definida neste Prospecto Preliminar e no Regulamento, das regras legais e
regulamentares em vigor, o Fundo e o investimento neste pelos Cotistas estão sujeitos a fatores de
risco que poderão ocasionar perdas ao seu patrimônio e, consequentemente, aos Cotistas,
notadamente aqueles indicados nesta seção “Fatores de Risco”.
Em decorrência dos fatores de risco indicados nesta seção “Fatores de Risco” e de todos os demais
fatores de risco a que o Fundo está sujeito, o Administrador e o Gestor não poderão ser
responsabilizados por eventual depreciação da carteira e/ou por eventuais prejuízos que os Cotistas
venham a sofrer em caso de liquidação do Fundo, exceto se o Administrador e/ou o Gestor agirem
com comprovada culpa ou dolo, de forma contrária à lei, ao Regulamento e aos atos normativos
expedidos pela CVM.
O Investidor, antes de adquirir as Cotas, deve ler cuidadosamente o Regulamento e o presente Prospecto
Preliminar, especialmente esta seção “Fatores de Risco”, responsabilizando-se integralmente pelo seu
investimento. Ao ingressar no Fundo, o Investidor deverá atestar, por escrito, estar ciente dos riscos
de seu investimento e expressar sua concordância em, ainda assim, realizá-lo, por meio da assinatura
do termo de ciência de risco e adesão ao Regulamento.
Riscos de Mercado
Fatores Macroeconômicos
Como o Fundo aplica os seus recursos preponderantemente nas Cotas de FI-Infra, o mesmo depende,
indiretamente, da solvência dos emissores e, conforme o caso, garantidores dos Ativos Incentivados
que compõem as carteiras dos FI-Infra para realizar a amortização e o resgate das Cotas. A solvência
dos emissores e, conforme o caso, dos garantidores dos Ativos Incentivados, pode ser afetada por
fatores macroeconômicos, tais como elevação das taxas de juros, aumento da inflação e baixos índices
de crescimento econômico. Na ocorrência de um ou mais desses eventos, poderá haver o aumento do
inadimplemento dos Ativos Incentivados, afetando negativamente os resultados dos FI-Infra e,
consequentemente, do Fundo e provocando perdas patrimoniais aos Cotistas.
Efeitos de Eventos de Natureza Econômica, Política e Financeira
O Fundo, os FI-Infra e os Ativos Incentivados integrantes das suas carteiras, as Cotas de FI-Infra e os
demais ativos financeiros que compõem a carteira do Fundo estão sujeitos aos efeitos de eventos de
caráter econômico, político e/ou financeiro, ocorridos no Brasil ou no exterior. O Governo Federal do
Brasil intervém frequentemente nas políticas monetária, fiscal e cambial e, consequentemente,
também na economia do país. As medidas que podem vir a ser adotadas pelo Governo Federal para
estabilizar a economia e controlar a inflação compreendem controle de salários e preços,
desvalorização cambial, controle de capitais, limitações no comércio exterior, alterações nas taxas de
juros, entre outros. Tais medidas, bem como a especulação sobre eventuais atos futuros do Governo
Federal, poderão gerar incertezas sobre a economia brasileira e uma maior volatilidade no mercado
de capitais nacional, afetando adversamente, por exemplo, o pagamento e o valor de mercado das
Cotas de FI-Infra e, por consequência, o Fundo e os Cotistas.
Fatos Extraordinários e Imprevisíveis
A ocorrência de fatos extraordinários e imprevisíveis, no Brasil ou no exterior, incluindo eventos que
modifiquem a ordem econômica, política ou financeira atual e influenciem, de forma relevante, os
mercados em nível nacional ou internacional, como crises, guerras, desastres naturais, catástrofes,
epidemias ou pandemias – como a pandemia da COVID-19 –, pode ocasionar a desaceleração da
economia, a diminuição dos investimentos e a inutilização ou, mesmo, redução da população
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economicamente ativa. Em qualquer desses cenários, poderá haver (a) o aumento da inadimplência
dos emissores e, conforme o caso, garantidores dos Ativos Incentivados, afetando negativamente os
resultados dos respectivos FI-Infra e, consequentemente, do Fundo; e/ou (b) a diminuição da
liquidez das Cotas de FI-Infra e dos demais ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo, bem
como das Cotas, provocando perdas patrimoniais aos Cotistas.
Descasamento de Taxas – Rentabilidade dos Ativos Inferior à Rentabilidade Alvo
Os Ativos Incentivados e os demais ativos financeiros integrantes das carteiras dos FI-Infra podem
ser contratados a taxas prefixadas ou pós-fixadas. Considerando-se a rentabilidade alvo das Cotas
prevista na seção “Características do Fundo”, sob o título “Política de Investimento, Composição e
Diversificação da Carteira”, na página 54 do presente Prospecto Preliminar, pode ocorrer o
descasamento entre as taxas de retorno das Cotas de FI-Infra e dos demais ativos financeiros
integrantes da carteira do Fundo e a rentabilidade alvo das Cotas. Uma vez que o pagamento da
amortização e do resgate das Cotas decorre do pagamento das Cotas de FI-Infra e dos demais ativos
financeiros integrantes da carteira do Fundo, os recursos do Fundo poderão ser insuficientes para
pagar parte ou a totalidade da rentabilidade alvo das Cotas. Nessa hipótese, os Cotistas terão a
remuneração das Cotas afetada negativamente. O Fundo, o Administrador, o Custodiante, o Gestor e
o Coordenador Líder não prometem ou asseguram qualquer rentabilidade aos Cotistas.
Flutuação de Preços dos Ativos e das Cotas
Os preços e a rentabilidade das Cotas de FI-Infra e dos demais ativos financeiros integrantes da
carteira do Fundo, assim como das Cotas, estão sujeitos a oscilações e podem flutuar em razão de
diversos fatores de mercado, tais como variação da liquidez e alterações nas políticas de crédito,
econômica e fiscal, notícias econômicas e políticas, tanto no Brasil como no exterior, podendo ainda
responder a notícias específicas a respeito dos respectivos emissores, devedores ou contrapartes, bem
como em razão de alterações na regulamentação sobre a precificação de referidos ativos. Essa
oscilação dos preços poderá fazer com que parte ou a totalidade das Cotas de FI-Infra e dos demais
ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo, ou das Cotas, seja avaliada por valores inferiores
aos de sua emissão ou contabilização inicial.
Riscos de Crédito
Pagamento Condicionado das Cotas
As principais fontes de recursos do Fundo para efetuar a amortização e o resgate das suas Cotas
decorrem do pagamento das Cotas de FI-Infra e dos demais ativos financeiros integrantes da carteira
do Fundo. Por sua vez, as principais fontes de recursos dos FI-Infra para efetuar a amortização e o
resgate das Cotas de FI-Infra decorrem do pagamento dos Ativos Incentivados e dos demais ativos
financeiros integrantes das carteiras dos FI-Infra. O Fundo somente receberá recursos, a título de
amortização ou resgate das Cotas de FI-Infra, se os resultados e o valor total das carteiras dos
respectivos FI-Infra assim permitirem. Consequentemente, os Cotistas somente receberão recursos,
a título de amortização ou resgate das Cotas, se os resultados e o valor total da carteira do Fundo
assim permitirem. Após o recebimento desses recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os
meios cabíveis para a cobrança extrajudicial ou judicial dos referidos ativos, o Fundo poderá não
dispor de outros recursos para efetuar o pagamento aos Cotistas.
Ausência de Garantias das Cotas
As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador, do Custodiante, do
Gestor, do Coordenador Líder, de quaisquer terceiros, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda,
do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. O Fundo, o Administrador, o Custodiante, o Gestor e o
Coordenador Líder não prometem ou asseguram aos Cotistas qualquer rentabilidade decorrente da
aplicação nas Cotas. Os recursos para o pagamento da amortização e do resgate das Cotas provirão
exclusivamente dos resultados da carteira do Fundo, a qual está sujeita a riscos diversos e cujo
desempenho é incerto.
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Ausência de Classificação de Risco dos Ativos Incentivados
Os FI-Infra podem adquirir Ativos Incentivados em relação aos quais não tenha sido atribuída
classificação de risco por agência em funcionamento no Brasil. A ausência de classificação de risco
dos Ativos Incentivados integrantes das carteiras dos FI-Infra poderá dificultar a avaliação e o
monitoramento do risco de crédito dos referidos ativos.
Insuficiência das Garantias dos Ativos Incentivados
Os Ativos Incentivados integrantes das carteiras dos FI-Infra podem contar com garantias reais e/ou
fidejussórias, prestadas pelos respectivos emissores ou por terceiros. Havendo o inadimplemento dos
Ativos Incentivados, os emissores e os eventuais terceiros garantidores de tais Ativos Incentivados
serão executados extrajudicialmente ou judicialmente. Dependendo da garantia prestada, é possível,
entre outros, que (a) o bem dado em garantia não seja encontrado; (b) o preço obtido com a sua
venda seja insuficiente para o pagamento das obrigações garantidas aos FI-Infra; (c) a execução da
garantia seja morosa; ou, ainda, (d) os FI-Infra não consigam executá-la. Nesses casos, o patrimônio
dos FI-Infra será afetado negativamente e, por consequência, o patrimônio e a rentabilidade do Fundo
também serão impactados.
Investimento em Ativos de Crédito Privado
O Fundo investirá, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio em Cotas de FIInfra. Os FI-Infra, por sua vez, aplicam mais de 50% (cinquenta por cento) do seu patrimônio líquido
nos Ativos Incentivados, os quais são considerados ativos de crédito privado nos termos da Instrução
CVM nº 555/14. Os FI-Infra e, consequentemente, o Fundo estão sujeitos ao risco de perda
substancial do seu patrimônio em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos Ativos
Incentivados integrantes das carteiras dos FI-Infra, inclusive por força de falência, recuperação
judicial ou extrajudicial, liquidação ou outro regime semelhante em relação aos respectivos emissores
e, conforme o caso, garantidores.
Renegociação de Contratos e Obrigações
Diante de fatos extraordinários e imprevisíveis, no Brasil ou no exterior, tais como os efeitos da crise
sanitária, social e econômica decorrente da pandemia da COVID-19, é possível que se intensifiquem
as discussões judiciais e extrajudiciais e a renegociação de contratos e obrigações, pautadas, inclusive,
nas hipóteses de caso fortuito e/ou força maior previstas no Código Civil. Tais discussões, assim como
a renegociação de contratos e obrigações, poderão alcançar os setores de atuação dos emissores dos
Ativos Incentivados ou, mesmo, os próprios termos e condições dos Ativos Incentivados, afetando os
resultados dos FI-Infra e, consequentemente, do Fundo.
Risco de Crédito dos Emissores, Garantidores ou Contrapartes dos Ativos Financeiros
A parcela do patrimônio líquido do Fundo não aplicada nas Cotas de FI-Infra pode ser aplicada em
outros ativos financeiros, de acordo com o previsto no Regulamento e neste Prospecto Preliminar. Os
ativos financeiros poderão vir a não ser honrados pelos respectivos emissores, garantidores ou
contrapartes, de modo que o Fundo teria que suportar tais prejuízos, afetando negativamente a
rentabilidade das Cotas.
Cobrança Extrajudicial e Judicial
Todos os custos e despesas incorridos pelo Fundo para a preservação dos seus direitos e prerrogativas,
inclusive aqueles relacionados com medidas extrajudiciais ou judiciais necessárias para a cobrança
das Cotas de FI-Infra e dos demais ativos financeiros de sua titularidade, serão de inteira
responsabilidade do Fundo, até o limite do seu patrimônio líquido. O Administrador, o Custodiante,
o Gestor e o Coordenador Líder não serão responsáveis por qualquer dano ou prejuízo, sofrido pelo
Fundo ou pelos Cotistas, em decorrência da não propositura (ou do não prosseguimento), pelo Fundo,
de medidas extrajudiciais ou judiciais necessárias à preservação dos seus direitos e prerrogativas.
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Patrimônio Líquido Negativo
Os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas de mercado, risco de
crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação,
sendo que não há garantia de eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os Cotistas.
As estratégias de investimento adotadas pelo Fundo poderão fazer com que o Fundo apresente
patrimônio líquido negativo, hipótese em que, desde que respeitadas as disposições legais e
regulamentares em vigor, os Cotistas poderão ser chamados a realizar aportes adicionais de recursos.
O Administrador, o Custodiante, o Gestor e o Coordenador Líder não respondem pelas obrigações
assumidas pelo Fundo. As eventuais perdas patrimoniais do Fundo, portanto, não estão limitadas ao
valor das Cotas subscritas pelos Cotistas.
Riscos Relacionados ao Investimento em Ativos Incentivados
Riscos Setoriais
O Fundo alocará parcela predominante do seu patrimônio líquido em Cotas de FI-Infra, sendo que
esses fundos investirão preponderantemente nas Debêntures Incentivadas e em outros Ativos
Incentivados emitidos, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.431/11, para fins de captação de recursos
para implementar projetos de investimento na área de infraestrutura ou de produção econômica
intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, considerados como prioritários na forma
regulamentada pelo Poder Executivo Federal. Os riscos a que o Fundo é exposto estão relacionados
àqueles dos diversos setores de atuação dos emissores e, conforme o caso, garantidores dos Ativos
Incentivados integrantes das carteiras dos FI-Infra ou, no caso de Ativos Incentivados que sejam
lastreados em direitos creditórios, dos devedores e garantidores dos direitos creditórios que
compõem o seu lastro. Nos termos do artigo 2º do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, são
considerados “prioritários” os projetos de investimento na área de infraestrutura ou de produção
econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, (a) objeto de processo de concessão,
permissão, arrendamento, autorização ou parceria público-privada, nos termos do disposto na Lei
nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e que integrem o Programa de Parcerias de Investimentos da
Presidência da República – PPI, de que trata a Lei nº 13.334, de 13 de setembro de 2016, ou o
programa que venha a sucedê-lo; (b) que proporcionem benefícios ambientais ou sociais relevantes;
ou (c) aprovados pelo Ministério setorial responsável e realizados por concessionária,
permissionária, autorizatária, arrendatária ou sociedade de propósito específico. Os projetos de
investimento devem visar à implantação, à ampliação, à manutenção, à recuperação, à adequação ou
à modernização, entre outros, dos setores de (a) logística e transporte; (b) mobilidade urbana;
(c) energia; (d) telecomunicações; (e) radiodifusão; (f) saneamento básico; e (g) irrigação. Os
projetos de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação são aqueles com
o propósito de introduzir processos, produtos ou serviços inovadores, conforme os princípios, os
conceitos e as diretrizes definidas nas políticas de ciência, tecnologia e inovação e de desenvolvimento
industrial. Nesses setores, os investimentos, em geral, envolvem longo período de maturação. Além
disso, há o risco de uma mudança não esperada na legislação aplicável, ou na perspectiva da
economia, que pode alterar os cenários anteriormente previstos, trazendo impactos adversos no
desenvolvimento dos projetos qualificados como prioritários. O retorno dos investimentos realizados
pelos FI-Infra e, indiretamente, pelo Fundo pode não ocorrer ou ocorrer de forma diversa da
inicialmente estimada. Adicionalmente, os setores de infraestrutura e de produção econômica
intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação possuem fatores de riscos próprios, que também
podem impactar o pagamento ou o valor de mercado dos Ativos Incentivados. Sendo assim, é possível
que os emissores e, conforme o caso, garantidores dos Ativos Incentivados não sejam capazes de
cumprir tempestivamente suas obrigações relacionadas aos Ativos Incentivados ou, no caso de Ativos
Incentivados que sejam lastreados em direitos creditórios, que os devedores e garantidores não
consigam cumprir suas obrigações relativas aos respectivos direitos creditórios, causando um efeito
material adverso nos resultados dos FI-Infra e, consequentemente, do Fundo.
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Riscos Relacionados aos Emissores e Garantidores dos Ativos Incentivados ou aos Devedores e
Garantidores do Lastro dos Ativos Incentivados
Os FI-Infra somente procederão ao pagamento da amortização ou do resgate das Cotas de FI-Infra ao
Fundo, na medida em que os rendimentos decorrentes dos Ativos Incentivados forem pagos pelos
respectivos emissores e, conforme o caso, garantidores. Se os emissores ou, conforme o caso,
garantidores dos Ativos Incentivados não puderem honrar com seus compromissos perante os FIInfra, inclusive, no caso de Ativos Incentivados lastreados em direitos creditórios, em razão da
inadimplência dos devedores e garantidores dos direitos creditórios que compõem o seu lastro,
poderá ser necessária a adoção de medidas extrajudiciais e judiciais para recuperação dos valores
referentes aos Ativos Incentivados ou, conforme o caso, aos seus respectivos lastros. Não há garantia
de que os referidos procedimentos extrajudiciais e judiciais serão bem-sucedidos, sendo que, ainda
que tais procedimentos sejam bem-sucedidos, em decorrência do atraso no pagamento dos Ativos
Incentivados, poderá haver perdas patrimoniais para os FI-Infra e, por consequência, para o Fundo.
Ademais, eventos que afetem as condições financeiras dos emissores e, conforme o caso, garantidores
dos Ativos Incentivados ou, no caso de Ativos Incentivados lastreados em direitos creditórios, dos
devedores e garantidores dos direitos creditórios que compõem o seu lastro, bem como alterações nas
condições econômicas, legais e políticas que possam comprometer a sua capacidade de pagamento,
poderão trazer impactos significativos em termos de preço e liquidez dos Ativos Incentivados,
podendo os FI-Infra encontrar dificuldades para alienar os Ativos Incentivados no mercado
secundário. Mudanças na percepção da qualidade de crédito dos emissores e, conforme o caso,
garantidores dos Ativos Incentivados ou, no caso de Ativos Incentivados lastreados em direitos
creditórios, dos devedores e garantidores dos direitos creditórios que compõem o seu lastro, mesmo
que não fundamentadas, também poderão afetar o preço dos Ativos Incentivados, comprometendo a
sua liquidez. No caso das Debêntures Incentivadas, ainda, as respectivas escrituras de emissão
poderão prever o pagamento de prêmio com base na variação da receita ou do lucro de seus emissores.
Sendo assim, se os respectivos emissores não apresentarem receita ou lucro suficiente, a rentabilidade
dos Ativos Incentivados poderá ser adversamente impactada. Além disso, em caso de falência de
qualquer dos emissores, a liquidação dos Ativos Incentivados por ele emitidos poderá sujeitar-se ao
pagamento, pelo respectivo emissor, de determinados créditos que eventualmente possuam
classificação mais privilegiada, nos termos da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.
Adicionalmente, os FI-Infra poderão investir em Ativos Incentivados emitidos por emissores em fase
pré-operacional. Assim, existe o risco de tais emissores não desempenharem de forma positiva ou,
até mesmo, de não entrarem em operação, o que poderá reduzir significativamente a capacidade
desses emissores de honrar com os compromissos de pagamento dos Ativos Incentivados, resultando
em perdas significativas para os FI-Infra e, consequentemente, para o Fundo. É possível, portanto,
que o Fundo não receba rendimentos suficientes para atingir a rentabilidade alvo das Cotas.
Desenquadramento do Fundo
O Fundo investe parcela preponderante dos seus recursos na subscrição das Cotas de FI-Infra, nos
termos do artigo 3º, §1º, da Lei nº 12.431/11. Na sua atual vigência, tal lei dispõe que, (a) em até
180 (cento e oitenta) dias contados da Data de Liquidação, o Fundo deverá alocar, no mínimo, 67%
(sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido em Cotas de FI-Infra; e (b) após 2 (dois) anos
contados da Data de Liquidação, esse percentual deverá ser aumentado para 95% (noventa e cinco
por cento). Os FI-Infra, por sua vez, respeitados os prazos estabelecidos no artigo 3º da Lei
nº 12.431/11, deverão investir, pelo menos, 85% (oitenta e cinco por cento) do seu patrimônio líquido
em Ativos Incentivados. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 12.431/11, os Cotistas somente terão
tratamento tributário diferenciado, se forem respeitadas as condições lá estabelecidas, notadamente
a Alocação Mínima. O não atendimento pelo Fundo de qualquer das condições dispostas no artigo 3º
da Lei nº 12.431/11 implicará a perda, pelos Cotistas, do tratamento tributário diferenciado lá
previsto, podendo levar, ainda, à liquidação ou à transformação do Fundo em outra modalidade de
fundo de investimento.
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Alteração do Regime Tributário
Eventuais alterações na legislação tributária eliminando benefícios, elevando ou criando alíquotas ou
novos tributos, ou, ainda, modificações na interpretação da legislação tributária por parte dos
tribunais e/ou das autoridades governamentais, notadamente com relação à Lei nº 12.431/11,
poderão afetar negativamente (a) os resultados do Fundo, causando prejuízos aos Cotistas; e/ou
(b) os rendimentos e os ganhos eventualmente auferidos pelos Cotistas, quando da amortização, do
resgate ou da alienação das suas Cotas. Não é possível garantir que a Lei nº 12.431/11 não será
alterada, questionada, extinta ou substituída por leis mais restritivas, o que poderá afetar ou
comprometer o tratamento tributário diferenciado nela previsto.
Riscos de Liquidez
Falta de Liquidez das Cotas de FI-Infra
Nos termos dos regulamentos dos FI-Infra, não é permitida a negociação das Cotas de FI-Infra no
mercado secundário, sendo o Fundo o cotista exclusivo desses fundos. Ainda que os referidos
regulamentos fossem alterados para permitir a negociação das Cotas de FI-Infra, o mercado
secundário de cotas de fundos de investimento, atualmente, apresenta baixa liquidez, o que pode
dificultar a venda das Cotas de FI-Infra ou ocasionar a obtenção de um preço de venda que cause
perda patrimonial ao Fundo.
Falta de Liquidez dos Ativos Financeiros
A parcela do patrimônio líquido do Fundo não aplicada nas Cotas de FI-Infra pode ser aplicada em
outros ativos financeiros. Os ativos financeiros podem vir a se mostrar ilíquidos (seja por ausência de
mercado secundário ativo, seja por eventual atraso no pagamento por parte dos respectivos emissores
ou contrapartes), afetando os pagamentos aos Cotistas.
Fundo Fechado e Mercado Secundário
O Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, de modo que as Cotas somente serão
resgatadas em caso de liquidação do Fundo. Atualmente, o mercado secundário de cotas de fundos
de investimento, tais como o Fundo, apresenta baixa liquidez, o que pode dificultar a venda das Cotas
ou ocasionar a obtenção de um preço de venda que cause perda patrimonial aos Cotistas. Além disso,
o valor de mercado das Cotas pode ser afetado por diversos fatores que não apenas o valor dos ativos
integrantes da carteira do Fundo, não refletindo a situação patrimonial do Fundo ou atendendo à
expectativa de rentabilidade dos Cotistas. Não há qualquer garantia do Administrador, do
Custodiante, do Gestor e do Coordenador Líder quanto à possibilidade de venda das Cotas no
mercado secundário ou ao preço obtido por elas, ou mesmo garantia de saída aos Cotistas.
Riscos de Descontinuidade
Liquidação do Fundo – Indisponibilidade de Recursos
Existem eventos que podem ensejar a liquidação do Fundo, conforme previsto no Regulamento e
neste Prospecto Preliminar. Assim, há a possibilidade de os Cotistas receberem os valores investidos
de forma antecipada, frustrando a sua expectativa inicial, sendo que os Cotistas podem não conseguir
reinvestir os recursos recebidos com a mesma remuneração proporcionada, até então, pelo Fundo.
Ademais, ocorrendo a liquidação do Fundo, poderá não haver recursos imediatos suficientes para
pagamento aos Cotistas (por exemplo, em razão de o pagamento dos ativos integrantes da carteira do
Fundo ainda não ser exigível). Nesse caso, o pagamento da amortização e/ou do resgate das Cotas
ficaria condicionado (a) à amortização ou ao resgate das Cotas de FI-Infra e ao vencimento dos
demais ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo; ou (b) à venda das Cotas de FI-Infra e
dos demais ativos financeiros a terceiros, sendo que o preço praticado poderia causar perda aos
Cotistas.
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Dação em Pagamento dos Ativos
Ocorrendo a liquidação do Fundo, caso não haja recursos suficientes para o resgate integral das suas
Cotas, o Administrador deverá convocar a assembleia geral para deliberar sobre, entre outras opções,
a dação em pagamento das Cotas de FI-Infra e dos demais ativos financeiros integrantes da carteira
do Fundo ou, ainda, dos Ativos Incentivados detidos pelos FI-Infra e entregues ao Fundo em caso de
liquidação antecipada dos FI-Infra. Os Cotistas poderão encontrar dificuldades para negociar e/ou
cobrar as Cotas de FI-Infra e os demais ativos financeiros, incluindo os Ativos Incentivados, conforme
o caso, recebidos.
Observância da Alocação Mínima
Não há garantia de que o Fundo conseguirá encontrar Cotas de FI-Infra suficientes ou em condições
aceitáveis, a critério do Gestor, que atendam à política de investimento prevista no Regulamento e
neste Prospecto Preliminar. Ocorrendo o desenquadramento da Alocação Mínima, será realizada a
Amortização Extraordinária, conforme o procedimento descrito no Regulamento e na seção “Cotas”,
sob o título “Distribuição de Rendimentos, Amortização Extraordinária e Resgate das Cotas”, na
página 93 do presente Prospecto Preliminar. Nessa hipótese, parte dos recursos será restituída
antecipadamente aos Cotistas que, caso não disponham de outros investimentos similares para alocar
tais recursos, poderão sofrer perdas patrimoniais. Além de resultar na Amortização Extraordinária, o
desenquadramento da Alocação Mínima também poderá levar à liquidação do Fundo, nos termos do
Regulamento e deste Prospecto Preliminar.
Riscos Operacionais
Falhas Operacionais
A subscrição ou aquisição, conforme o caso, e a liquidação das Cotas de FI-Infra e dos demais ativos
financeiros integrantes da carteira do Fundo dependem da atuação conjunta e coordenada do
Administrador, do Custodiante e do Gestor. O Fundo poderá sofrer perdas patrimoniais, caso os
procedimentos operacionais descritos no Regulamento, neste Prospecto Preliminar ou no Contrato
de Gestão venham a sofrer falhas técnicas ou sejam comprometidos pela necessidade de substituição
de qualquer dos prestadores de serviços contratados.
Troca de Informações
Não há garantia de que as trocas de informações entre o Fundo e terceiros ocorrerão livre de erros.
Caso este risco venha a se materializar, a liquidação e a baixa das Cotas de FI-Infra e dos demais ativos
financeiros, inclusive daqueles eventualmente inadimplidos, será afetada adversamente,
prejudicando o desempenho da carteira do Fundo e, consequentemente, os Cotistas.
Falhas ou Interrupção dos Prestadores de Serviços
O funcionamento do Fundo depende da atuação conjunta e coordenada de uma série de prestadores
de serviços, tais como o Administrador, o Custodiante e o Gestor. Qualquer falha de procedimento ou
ineficiência, bem como eventual interrupção, nos serviços prestados por esses prestadores, inclusive
no caso de sua substituição, por qualquer motivo, poderá afetar o regular funcionamento do Fundo.
Majoração de Custos dos Prestadores de Serviços
Caso qualquer dos prestadores de serviços contratados pelo Fundo seja substituído, poderá haver um
aumento dos custos do Fundo com a contratação de um novo prestador de serviços, afetando a
rentabilidade do Fundo.
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Discricionariedade do Gestor
Desde que respeitada a política de investimento prevista no Regulamento e neste Prospecto
Preliminar, o Gestor terá plena discricionariedade na seleção e na diversificação das Cotas de FI-Infra
a serem subscritas pelo Fundo, não tendo o Gestor qualquer compromisso formal de investimento ou
concentração em um FI-Infra que, por sua vez, concentre o seu patrimônio em Ativos Incentivados
(a) destinados a um setor de infraestrutura específico; (b) de emissores que se encontrem em fase
operacional ou pré-operacional; ou (c) no caso de Ativos Incentivados que sejam lastreados em
direitos creditórios, cujos direitos creditórios sejam cedidos por um mesmo cedente ou devidos ou
garantidos por um devedor ou garantidor específico. O preço de subscrição das Cotas de FI-Infra
poderá ser definido a exclusivo critério do Gestor. Além disso, o Gestor terá discricionariedade para
exercer o direito de voto do Fundo nas assembleias gerais dos FI-Infra, nos termos da política de
exercício de direito de voto adotada pelo Gestor e desde que respeitado o disposto no Regulamento e
na seção “Características do Fundo”, sob o título “Demais Informações sobre a Política de
Investimento”, na página 58 deste Prospecto Preliminar.
Risco de Questionamento da Validade e da Eficácia
Questionamento da Validade e da Eficácia da Emissão, da Subscrição ou da Aquisição dos Ativos
Incentivados
O Fundo alocará parcela predominante de seu patrimônio líquido em Cotas de FI-Infra, sendo que
esses fundos investirão preponderantemente nos Ativos Incentivados, no mercado primário ou
secundário. A validade da emissão, da subscrição ou da aquisição dos Ativos Incentivados pelos FIInfra poderá ser questionada por terceiros, inclusive em decorrência de falência ou recuperação
judicial ou extrajudicial dos respectivos emissores, garantidores, devedores ou alienantes.
Risco de Fungibilidade
Intervenção ou Liquidação da Instituição Financeira da Conta do Fundo
Os recursos provenientes das Cotas de FI-Infra e dos demais ativos financeiros integrantes da carteira
do Fundo serão recebidos na conta do Fundo. Na hipótese de intervenção ou liquidação judicial ou
extrajudicial da instituição financeira na qual seja mantida a conta do Fundo, os recursos
provenientes das Cotas de FI-Infra e dos demais ativos financeiros depositados nessa conta poderão
ser bloqueados e não vir ser recuperados, o que afetaria negativamente o patrimônio do Fundo.
Riscos de Concentração
Concentração em FI-Infra e em Ativos Incentivados
O risco da aplicação no Fundo tem relação direta com a concentração da sua carteira em cotas
emitidas por um mesmo FI-Infra que, por sua vez, pode concentrar seus investimentos em
determinados Ativos Incentivados emitidos por um mesmo emissor ou por emissores integrantes de
um mesmo Grupo Econômico ou, ainda, no caso de Ativos Incentivados que sejam lastreados em
direitos creditórios, cujos direitos creditórios sejam cedidos por um mesmo cedente ou devidos ou
garantidos por um devedor ou garantidor específico. Quanto maior for a concentração, maior será a
chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das
Cotas.
Concentração em Ativos Financeiros
É permitido ao Fundo, durante os primeiros 180 (cento e oitenta) dias de funcionamento, manter até
100% (cem por cento) do seu patrimônio líquido aplicado em ativos financeiros que não sejam as
Cotas de FI-Infra. Após esse período, o investimento nesses outros ativos financeiros pode
representar, no máximo, 33% (trinta e três por cento) ou 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido
do Fundo, conforme o caso. Em qualquer hipótese, se os emissores ou contrapartes dos referidos
ativos financeiros não honrarem com seus compromissos, há chance de o Fundo sofrer perda
patrimonial significativa, o que afetaria negativamente a rentabilidade das Cotas.
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Risco de Pré-Pagamento
Pré-Pagamento dos Ativos Incentivados
Certos emissores dos Ativos Incentivados integrantes das carteiras dos FI-Infra poderão,
voluntariamente ou não, pagar as respectivas obrigações de forma antecipada. Caso tais pagamentos
antecipados ocorram, a expectativa de recebimento dos rendimentos dos FI-Infra e,
consequentemente, do Fundo seria frustrada. Ademais, os Ativos Incentivados estão sujeitos a
determinados eventos de vencimento, amortização ou resgate antecipado. Na ocorrência de qualquer
desses eventos, o fluxo de caixa previsto para o Fundo também seria afetado. Em qualquer hipótese,
a rentabilidade inicialmente esperada para o Fundo e, consequentemente, para as Cotas poderá ser
impactada negativamente.
Risco Proveniente do Uso de Derivativos
Operações de Derivativos
Consiste no risco de distorção de preço entre o derivativo e o seu ativo objeto, o que pode ocasionar o
aumento da volatilidade do Fundo, limitar as possibilidades de retorno adicional nas operações, não
produzir os efeitos pretendidos e/ou provocar perdas aos Cotistas. Mesmo para o Fundo, que utiliza
derivativos exclusivamente para proteção das posições à vista, existe o risco de essas operações não
representarem um hedge perfeito ou suficiente para evitar perdas ao Fundo. Em qualquer hipótese,
o Fundo poderá auferir resultados negativos, impactando adversamente o valor das Cotas.
Riscos de Governança
Quórum Qualificado
O Regulamento estabelece quóruns qualificados para a assembleia geral deliberar sobre
determinadas matérias de interesse dos Cotistas, conforme descrito na seção “Cotas”, sob o título
“Assembleia Geral de Cotistas”, na página 95 do presente Prospecto Preliminar. Tais quóruns poderão
acarretar limitações às atividades do Fundo em decorrência da impossibilidade de aprovação de
certas matérias na assembleia geral.
Caracterização de Justa Causa
Nos termos do Regulamento e deste Prospecto Preliminar, (a) até que haja reconhecimento em
decisão judicial contra a qual não caiba mais recurso com efeito suspensivo, não será caracterizada
Justa Causa na hipótese de descumprimento pelo Gestor de suas obrigações, deveres ou atribuições
especificadas nas normas vigentes, no Regulamento ou no Contrato de Gestão ou, enquanto o Gestor
prestar os serviços de gestão dos FI-Infra, nos respectivos regulamentos ou nos respectivos contratos
de gestão; e (b) até que haja reconhecimento em decisão judicial contra a qual não caiba mais recurso
com efeito suspensivo ou em decisão administrativa final, não será caracterizada Justa Causa na
hipótese de o Gestor ou qualquer de seus sócios ou administradores praticar atividades ilícitas no
mercado financeiro ou de capitais, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional ou atos de corrupção.
Enquanto não for caracterizada a Justa Causa, as deliberações da assembleia geral relativas (1) à
substituição do Gestor; e (2) à definição da orientação de voto a ser proferido pelo Gestor, em nome
do Fundo, nas assembleias gerais de cotistas dos FI-Infra que deliberarem sobre a substituição do
Gestor na prestação dos serviços de gestão das carteiras dos referidos FI-Infra, continuarão sujeitas
ao quórum qualificado previsto no Parágrafo Segundo do Artigo 39 do Regulamento, devendo ser
tomadas em primeira ou segunda convocação, pela maioria das Cotas de titularidade dos Cotistas
presentes, desde que essa maioria represente, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas em
circulação, conforme descrito na seção “Cotas”, sob o título “Assembleia Geral de Cotistas”, na
página 95 do presente Prospecto Preliminar. Dessa forma, relativamente a outros fundos de
investimento constituídos nos termos da Instrução CVM nº 555/14, os Cotistas poderão encontrar
dificuldades em reunir os votos necessários para a aprovar a substituição do Gestor.
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Aprovação de Matérias em Assembleia Geral por Maioria Simples.
Nos termos do Regulamento e do disposto na seção “Cotas”, sob o título “Assembleia Geral de
Cotistas”, na página 95 do presente Prospecto Preliminar, a assembleia geral será instalada com a
presença de, pelo menos, 1 (um) Cotista. Exceto por determinadas matérias previstas no Regulamento
e na seção “Cotas”, sob o título “Assembleia Geral de Cotistas”, na página 95 do presente Prospecto
Preliminar, as deliberações na assembleia geral serão tomadas, em primeira ou segunda convocação,
pela maioria das Cotas de titularidade dos Cotistas presentes, independentemente do quanto essa
maioria represente das Cotas em circulação. É possível, portanto, que certas matérias sejam
aprovadas na assembleia geral por Cotistas que representem uma minoria das Cotas em circulação.
Concentração das Cotas
Não há restrição quanto à quantidade máxima de Cotas o que poderá ser detida por um mesmo
Cotista. Assim, poderá ocorrer a situação em que um Cotista venha a deter parcela substancial das
Cotas e, consequentemente, uma participação expressiva no patrimônio do Fundo. Tal fato poderá
fragilizar a posição dos demais Cotistas em razão da possibilidade de certas deliberações na
assembleia geral virem a ser tomadas pelo Cotista “majoritário” em função de seus interesses próprios
e em detrimento do Fundo e dos Cotistas “minoritários”.
Emissão de Novas Cotas
O Fundo poderá, a qualquer tempo, observado o disposto no Regulamento e neste Prospecto
Preliminar, emitir novas Cotas. Na hipótese de realização de uma nova emissão, os Cotistas poderão
ter as suas respectivas participações no Fundo diluídas, caso não exerçam o seu direito de preferência.
Ademais, a rentabilidade do Fundo poderá ser afetada durante o período em que os recursos
decorrentes da nova emissão não estiverem investidos nos termos do Regulamento e/ou o prazo
esperado para recebimento de recursos poderá ser alterado em razão da subscrição de novas Cotas de
FI-Infra pelo Fundo.
Outros Riscos
Precificação dos Ativos
As Cotas de FI-Infra e os demais ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo serão avaliados
de acordo com os critérios e os procedimentos estabelecidos pela regulamentação em vigor. Referidos
parâmetros, tais como o de marcação a mercado (mark-to-market), poderão causar variações nos
valores dos referidos ativos, podendo resultar em redução do valor das Cotas.
Inexistência de Garantia de Rentabilidade
A rentabilidade alvo das Cotas prevista no Regulamento e na seção “Características do Fundo”, sob o
título “Política de Investimento, Composição e Diversificação da Carteira”, na página 54 do presente
Prospecto Preliminar, é um indicador de desempenho adotado pelo Fundo para a valorização das
Cotas, sendo apenas uma meta estabelecida pelo Fundo. Referida rentabilidade alvo não constitui,
portanto, garantia mínima de remuneração aos Cotistas, pelo Administrador, pelo Custodiante, pelo
Gestor, pelo Coordenador Líder, por quaisquer terceiros, por qualquer mecanismo de seguro ou,
ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Caso os rendimentos decorrentes das Cotas de FIInfra e dos demais ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo não constituam patrimônio
suficiente para a remuneração das Cotas, de acordo com a rentabilidade alvo estabelecida no
Regulamento e neste Prospecto Preliminar, a valorização das Cotas titularidade dos Cotistas será
inferior à meta indicada. Assim, não há garantia de que o retorno do investimento realizado pelos
Cotistas nas Cotas será igual ou, mesmo, semelhante à rentabilidade alvo estabelecida no
Regulamento e neste Prospecto Preliminar. Dados de rentabilidade verificados no passado com
relação a qualquer fundo de investimento, ou ao próprio Fundo, não representam garantia de
rentabilidade futura.
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Não Realização dos Investimentos
Não há garantia de que os investimentos pretendidos pelo Fundo estejam disponíveis no momento e
em quantidades convenientes ou desejáveis à satisfação da política de investimento prevista no
Regulamento e neste Prospecto Preliminar, o que pode resultar em investimentos menores ou,
mesmo, na não realização desses investimentos. Nesse caso, os recursos captados pelo Fundo poderão
ser investidos em ativos de menor rentabilidade, resultando em um retorno inferior à rentabilidade
alvo das Cotas inicialmente pretendida.
Ausência de Propriedade Direta dos Ativos
Os direitos dos Cotistas deverão ser exercidos sobre todos os ativos da carteira do Fundo de modo não
individualizado, proporcionalmente à quantidade de Cotas por eles detidas. Portanto, os Cotistas não
terão qualquer direito de propriedade direta sobre os ativos que compõem a carteira do Fundo.
Eventual Conflito de Interesses
O Administrador, o Gestor e os integrantes dos seus respectivos Grupos Econômicos atuam e prestam
uma série de outros serviços no mercado de capitais local, incluindo a administração e a gestão de
outros fundos de investimento. O Fundo poderá realizar operações nas quais fundos de investimento
administrados ou geridos pelo Administrador, pelo Gestor ou por integrantes dos seus respectivos
Grupos Econômicos atuem na condição de contraparte. Ademais, observado o disposto no
Regulamento e na seção “Características do Fundo”, sob o título “Política de Investimento,
Composição e Diversificação da Carteira”, na página 54 do presente Prospecto Preliminar, o Fundo
aplicará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido nas Cotas de FIInfra. Os FI-Infra, por sua vez, (a) são administrados pelo Administrador; (b) podem ser geridos
pelo Gestor; e (c) poderão (1) subscrever ou adquirir Ativos Incentivados cujos emissores sejam
(i) fundos de investimento administrados ou geridos pelo Administrador, pelo Gestor ou por
integrantes dos seus respectivos Grupos Econômicos; ou (ii) companhias investidas por fundos de
investimento administrados ou geridos pelo Administrador, pelo Gestor ou por integrantes dos seus
respectivos Grupos Econômicos; e (2) realizar operações nas quais fundos de investimento
administrados ou geridos pelo Administrador, pelo Gestor ou por integrantes dos seus respectivos
Grupos Econômicos atuem na condição de contraparte, incluindo a aquisição de Ativos Incentivados
de titularidade de outros fundos de investimento administrados ou geridos pelo Administrador, pelo
Gestor ou por integrantes dos seus respectivos Grupos Econômicos. Em qualquer caso, poderá vir a
ser configurado eventual conflito de interesses, resultando em prejuízos ao Fundo e,
consequentemente, aos Cotistas.
Restrições de Natureza Legal ou Regulatória
Eventuais restrições de natureza legal ou regulatória podem afetar adversamente a validade da
emissão, da subscrição ou da aquisição dos Ativos Incentivados pelos FI-Infra, da constituição ou do
funcionamento dos FI-Infra ou da emissão das Cotas de FI-Infra, o comportamento dos referidos
ativos e os fluxos de caixa a serem gerados. Na ocorrência de tais restrições, tanto o fluxo de originação
dos Ativos Incentivados e das Cotas de FI-Infra como o fluxo de pagamento dos referidos ativos
poderá ser interrompido, comprometendo a continuidade do Fundo e o horizonte de investimento
dos Cotistas.
Alteração da Legislação Aplicável ao Fundo e/ou aos Cotistas
A legislação aplicável ao Fundo, aos Cotistas e aos investimentos efetuados pelo Fundo, incluindo,
sem limitação, leis tributárias, está sujeita a alterações. Tais alterações podem ocorrer, inclusive, em
caráter transitório ou permanente, em decorrência de fatos extraordinários e imprevisíveis, no Brasil
ou no exterior, tais como os efeitos da crise sanitária, social e econômica decorrente da pandemia da
COVID-19. A publicação de novas leis e/ou uma nova interpretação das leis vigentes poderão
impactar negativamente os resultados do Fundo. Ainda, poderão ocorrer interferências de
autoridades governamentais e órgãos reguladores no mercado brasileiro, bem como moratórias e
alterações das políticas monetária e cambial. Tais eventos poderão impactar, de maneira adversa, o
valor das Cotas, bem como as condições para a Distribuição de Rendimentos e o resgate das Cotas.
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Questionamento da Estrutura do Fundo e dos FI-Infra
O Fundo e os FI-Infra se enquadram, respectivamente, no §1º e no caput do artigo 3º da Lei
nº 12.431/11. Observados os prazos previstos no artigo 3º da Lei nº 12.431/11, (a) o Fundo deverá
aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido nas Cotas de FI-Infra;
e (b) cada FI-Infra deverá aplicar, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) do seu patrimônio
líquido nos Ativos Incentivados. Além do risco de alteração das normas aplicáveis ao Fundo e aos FIInfra, caso o atendimento das disposições do artigo 3º da Lei nº 12.431/11, pelo Fundo e/ou pelos FIInfra, venha a ser questionado, por qualquer motivo, poderá ocorrer a liquidação ou a transformação,
em outra modalidade de fundo de investimento, do Fundo e/ou dos FI-Infra e o tratamento tributário
do Fundo e, consequentemente, dos Cotistas poderá vir a ser alterado.
Tributação da Distribuição de Rendimentos
Observado o fator de risco “Precificação dos Ativos” acima, eventuais variações nos valores das Cotas
de FI-Infra e dos demais ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo poderão resultar em
redução do valor das Cotas. Nos termos do Regulamento e da seção “Cotas”, sob o título “Distribuição
de Rendimentos, Amortização Extraordinária e Resgate das Cotas”, na página 93 do presente
Prospecto Preliminar, em cada Data de Pagamento, o Fundo poderá, a critério do Gestor, destinar
diretamente aos Cotistas, por meio da amortização de suas Cotas, uma parcela ou a totalidade dos
Rendimentos efetivamente recebidos pelo Fundo, desde que ainda não incorporados ao seu
patrimônio. É possível, portanto, que ocorra a Distribuição de Rendimentos, ainda que o valor das
Cotas tenha sofrido uma redução. Quando da Distribuição de Rendimentos, independentemente do
valor das Cotas, os Rendimentos destinados diretamente aos Cotistas serão tributados na forma da
seção “Regras de Tributação do Fundo”, na página 103 deste Prospecto Preliminar. Dessa forma, cada
Cotista deverá, de acordo com a sua própria natureza, analisar detalhadamente a seção “Regras de
Tributação do Fundo”, na página 103 deste Prospecto Preliminar, inclusive com eventual auxílio de
consultores externos, sobre a tributação que lhe é aplicável e o impacto de tal tributação em sua
análise de investimento.
Impossibilidade de Previsão dos Processos de Emissão e/ou de Alienação dos Ativos Incentivado
Não é possível prever os processos de emissão e/ou alienação dos Ativos Incentivados que os FI-Infra
poderão subscrever ou adquirir, tampouco os fatores de risco específicos associados a tais processos.
Dessa forma, os Ativos Incentivados que vierem a ser subscritos ou adquiridos pelos FI-Infra poderão
ser emitidos ou alienados com base em processos que não assegurem a ausência de eventuais vícios
na sua emissão ou formalização, o que pode dificultar ou, até mesmo, inviabilizar a cobrança de parte
ou da totalidade dos pagamentos referentes aos Ativos Incentivados, afetando negativamente os
resultados dos FI-Infra e, consequentemente, do Fundo.
Estudo de Viabilidade
O Gestor foi responsável pela elaboração do Estudo de Viabilidade, o qual é embasado em dados e
levantamentos de fontes diversas, incluindo o próprio Gestor, bem como em opiniões e projeções do
Gestor. Tais informações podem não retratar fielmente a realidade do mercado no qual o Fundo atua.
O fato de o Estudo de Viabilidade não ter sido elaborado por um terceiro independente pode ensejar
uma situação de conflito de interesses, na qual a opinião do Gestor pode não ser imparcial. O
ESTUDO DE VIABILIDADE NÃO REPRESENTA NEM DEVE SER CONSIDERADO, A
QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA,
GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA OU DE ISENÇÃO DE
RISCOS PARA OS INVESTIDORES.
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Não Obrigatoriedade de Revisão ou Atualização de Projeções
O Fundo, o Administrador, o Custodiante, o Gestor e as Instituições Participantes da Oferta não
possuem qualquer obrigação de revisar ou atualizar quaisquer projeções constantes neste Prospecto
Preliminar, no Estudo de Viabilidade e/ou em qualquer material publicitário ou técnico da Oferta,
incluindo, sem limitação, qualquer revisão ou atualização em decorrência de alterações nas condições
econômicas ou de outras circunstâncias posteriores à data deste Prospecto Preliminar, do Estudo de
Viabilidade e/ou do material publicitário ou técnico, conforme o caso, mesmo que as premissas nas
quais tais projeções se baseiem venham a se mostrar incorretas.
Risco da Oferta
Participação de Pessoas Vinculadas na Oferta
Conforme descrito neste Prospecto Preliminar, os Investidores que sejam Pessoas Vinculadas
poderão participar do Procedimento de Alocação, sem qualquer limitação em relação ao valor total
da Oferta, observado o disposto na seção “Informações Relativas à Oferta”, sob o título “Procedimento
de Alocação”, na página 39 do presente Prospecto Preliminar. A participação de Pessoas Vinculadas
na Oferta poderá reduzir a quantidade de Cotas disponível para os demais Investidores no âmbito da
Oferta, bem como afetar a liquidez das Cotas posteriormente no mercado secundário, uma vez que as
Pessoas Vinculadas podem optar por manter as Cotas de sua titularidade fora de circulação. O
Administrador, o Custodiante, o Gestor e o Coordenador Líder não têm como garantir que o
investimento nas Cotas por Pessoas Vinculadas não ocorrerá ou que as Pessoas Vinculadas não
optarão por manter as Cotas de sua titularidade fora de circulação.
Não colocação da Quantidade Inicial de Cotas
A Oferta será realizada sob o regime de melhores esforços de colocação para a totalidade das Cotas,
inclusive as Cotas do Lote Adicional, nos termos da Instrução CVM nº 400/03. Não há garantia,
portanto, de que qualquer Cota será efetivamente colocada. Será admitida a distribuição parcial das
Cotas, sendo que a manutenção da Oferta está condicionada à subscrição da Quantidade Mínima de
Cotas, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM nº 400/03, não havendo a captação de
recursos pelo Fundo por meio de fontes alternativas, nos termos previstos na seção “Informações
Relativas à Oferta”, sob o título “Distribuição Parcial”, na página 33 do presente Prospecto Preliminar.
Assim, existe a possibilidade de que, ao final Período de Distribuição, não sejam subscritas ou
adquiridas a totalidade das Cotas ofertadas, observada a Quantidade Mínima de Cotas, fazendo com
que o Fundo tenha um patrimônio inferior ao montante total da Oferta, considerando-se a
Quantidade Inicial de Cotas. O Investidor deve estar ciente de que, nesta hipótese, a rentabilidade do
Fundo estará condicionada aos ativos que o Fundo conseguirá adquirir com os recursos obtidos no
âmbito da Oferta, podendo a rentabilidade esperada pelo Investidor variar em decorrência da
distribuição parcial das Cotas. Ademais, eventual distribuição parcial das Cotas poderá reduzir a sua
liquidez para negociação no mercado secundário, afetando o seu valor no mercado.
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COTAS
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Características Gerais
As Cotas correspondem a frações ideais do patrimônio do Fundo, são escriturais e nominativas e
conferirão os mesmos direitos e obrigações, inclusive direitos de voto, conforme descritos no
Regulamento e neste Prospecto Preliminar.
Todas as Cotas terão igual prioridade na Distribuição de Rendimentos, na Amortização
Extraordinária e no resgate.
A qualidade de Cotista caracteriza-se pela inscrição do nome do titular no registro de cotistas do
Fundo.
Não será realizada a integralização, a amortização ou o resgate das Cotas em dias que não sejam Dias
Úteis. Para fins de clareza, o Fundo opera normalmente durante feriados estaduais ou municipais na
sede do Administrador, inclusive para fins de apuração do valor das Cotas e de realização da
integralização, da amortização ou do resgate das Cotas.
Todas as obrigações previstas no Regulamento e neste Prospecto Preliminar, inclusive obrigações de
pagamento, cuja data de vencimento coincida com dia que não seja Dia Útil serão cumpridas no
primeiro Dia Útil subsequente, não havendo direito por parte dos Cotistas a qualquer acréscimo.
Classe de Cotas
As Cotas são emitidas em classe única.
Regras de Movimentação
Emissão e Distribuição das Cotas
Após a presente Emissão, o Administrador poderá realizar uma ou mais novas emissões de Cotas,
conforme orientação do Gestor e independentemente de aprovação da assembleia geral, até o limite
do Patrimônio Autorizado. Uma vez atingido o limite do Patrimônio Autorizado, o Administrador
somente poderá emitir novas Cotas mediante aprovação da assembleia geral, observada a proposta
específica do Gestor.
A presente Oferta será conduzida pelo Coordenador Líder, sob o regime de melhores esforços de
colocação, nos termos da Instrução CVM nº 400/03. A distribuição pública de eventuais novas
emissões de Cotas deverá observar os normativos em vigor da CVM, bem como o regime de
distribuição estabelecido na deliberação do Administrador, conforme orientação do Gestor, ou da
assembleia geral que aprovar a respectiva emissão.
O funcionamento do Fundo está condicionado à distribuição da Quantidade Mínima de Cotas da
presente Emissão.
As regras de distribuição parcial da presente Oferta encontram-se previstas na seção “Informações
Relativas à Oferta”, sob o título “Distribuição Parcial”, na página 33 do presente Prospecto Preliminar.
Exceto se de outra forma disposto na deliberação que aprovar as eventuais novas emissões de Cotas,
também será admitida a colocação parcial, não havendo a captação de recursos por meio de fontes
alternativas. As Cotas que não forem colocadas no prazo estabelecido para a respectiva distribuição
deverão ser canceladas pelo Administrador.
Direito de Preferência
Os Cotistas terão o direito de preferência na subscrição de quaisquer novas Cotas emitidas, na
proporção das Cotas então detidas por cada Cotista. Caberá ao Administrador comunicar os Cotistas
a cada nova emissão de Cotas para que exerçam o seu direito de preferência, nos termos do
Regulamento e observado o disposto a seguir:
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(a)

o prazo para exercício do direito de preferência descrito neste título “Direito de Preferência” e
no Regulamento será definido conforme os prazos e os procedimentos operacionais da B3;

(b)

farão jus ao direito de preferência descrito neste título “Direito de Preferência” e no
Regulamento os Cotistas que sejam titulares de Cotas na data de corte indicada na deliberação
do Administrador ou na assembleia geral que aprovar a nova emissão, conforme o caso;

(c)

os Cotistas poderão ceder o seu direito de preferência a outros Cotistas ou a terceiros, observada
a regulamentação em vigor e os prazos e os procedimentos operacionais da B3; e

(d)

as novas Cotas emitidas conferirão a seus titulares direitos políticos e econômico-financeiros
iguais aos das demais Cotas já existentes.

Subscrição e Integralização das Cotas
Na presente Oferta, as Cotas terão valor unitário de integralização, na Data de Liquidação, equivalente
ao Preço de Emissão. Nas eventuais novas emissões de Cotas, as Cotas terão valor unitário de
integralização definido nos termos do parágrafo abaixo.
O preço de integralização das Cotas de cada nova emissão do Fundo será definido com base em um
dos seguintes critérios, a ser determinado na deliberação do Administrador ou na assembleia geral
que aprovar a nova emissão, conforme o caso: (a) o valor patrimonial atualizado da cota, desde a Data
de Liquidação até a data da efetiva integralização, na forma do Regulamento e desta seção “Cotas”,
sob o título “Valorização das Cotas”, na página 95 deste Prospecto Preliminar; (b) o preço obtido
mediante a aplicação de ágio ou deságio sobre o valor patrimonial atualizado da Cota, conforme
definido pelo Gestor, tendo como base a média do valor de mercado das cotas do FIC-FI-Infra, no
mínimo, dos últimos 30 (trinta) dias antes da deliberação do Administrador ou da assembleia geral,
conforme o caso; ou (c) pelo preço definido em procedimento de coleta de intenções de investimento,
a ser realizado no âmbito da distribuição pública das Cotas, nos termos das normas aplicáveis.
O Gestor deverá incluir, na orientação ao Administrador para a emissão de Cotas, até o limite do
Patrimônio Autorizado, e na proposta de emissão de novas Cotas a ser apreciada pela assembleia
geral, após atingido o limite do Patrimônio Autorizado, o critério, dentre aqueles previstos no
parágrafo acima, a ser utilizado na definição do preço de integralização das Cotas.
Na presente Oferta, quando da integralização das Cotas, o Investidor deverá pagar, adicionalmente
ao Preço de Emissão, a Taxa de Distribuição Primária, conforme descrito na seção “Informações
Relativas à Oferta”, sob o título “Taxa de Distribuição Primária”, na página 34 do presente Prospecto
Preliminar.
Nas eventuais novas emissões de Cotas, os respectivos investidores, ao integralizar as Cotas, também
deverão pagar, adicionalmente ao preço de integralização das Cotas, uma taxa de distribuição
primária, por Cota efetivamente integralizada, a qual será destinada ao pagamento dos custos de
distribuição primária das Cotas, incluindo, sem limitação, as comissões devidas a distribuidores, os
custos de assessoria jurídica diretamente relacionados à distribuição em questão e a taxa de registro
da oferta na CVM. O valor da referida taxa de distribuição primária será (a) definido (1) na
deliberação do Administrador, conforme orientação do Gestor, para as emissões de Cotas até o limite
do Patrimônio Autorizado; ou (2) na assembleia geral que aprovar a respectiva emissão, observada a
proposta específica do Gestor, para as emissões de Cotas após atingido o limite do Patrimônio
Autorizado; e (b) informado aos investidores nos documentos relativos à distribuição das Cotas. A
taxa de distribuição primária não integra o preço de integralização das Cotas e será destinada para o
pagamento ou o reembolso das despesas incorridas na oferta de Cotas. Eventuais custos não arcados
pela taxa de distribuição primária serão encargos do Fundo, observado o disposto na Instrução CVM
nº 555/14. Caso, após o pagamento ou o reembolso de todas as despesas da oferta, haja valor
remanescente decorrente do pagamento da taxa de distribuição primária pelos investidores, tal valor
será revertido em benefício do Fundo.
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Na presente Oferta, a subscrição e a integralização das Cotas serão feitas na forma descrita na seção
“Informações Relativas à Oferta”, sob o título “Subscrição e Integralização das Cotas”, na página 36
do presente Prospecto Preliminar.
Nas eventuais novas emissões de Cotas, as Cotas também serão integralizadas à vista, no ato da
subscrição, em moeda corrente nacional, por meio (a) da B3, caso as Cotas estejam depositadas na
B3; ou (b) de Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou outra forma de transferência de recursos
autorizada pelo BACEN, exclusivamente na conta do Fundo, servindo o comprovante de depósito ou
transferência como recibo de quitação. Não será permitida a integralização das Cotas com a entrega
de Cotas de FI-Infra ou de outros ativos financeiros. Para o cálculo do número de Cotas a que tem
direito cada Cotista, não serão deduzidas do valor entregue ao Administrador quaisquer taxas ou
despesas, sem prejuízo da cobrança da taxa de distribuição primária, a qual não integra o preço de
integralização das Cotas. Para fins de clareza, exceto pela taxa de distribuição primária, não será
cobrada dos Cotistas outra taxa de ingresso.
É admitida a subscrição por um mesmo Cotista de todas as Cotas emitidas pelo Fundo. Não haverá,
portanto, critérios de dispersão das Cotas.
Não há valores mínimos ou máximos de aplicação ou de manutenção para permanência dos Cotistas
no Fundo.
Depósito e Negociação das Cotas
As Cotas serão depositadas pelo Administrador para distribuição no mercado primário e negociação
no mercado secundário em ambiente de bolsa de valores administrado pela B3.
Caberá ao responsável por intermediar eventual negociação das Cotas no mercado secundário
assegurar o cumprimento dos requisitos aplicáveis para a aquisição das Cotas, bem como verificar a
observância de quaisquer outras restrições aplicáveis à negociação das Cotas no mercado secundário.
Os Cotistas serão responsáveis pelo pagamento de todos os custos, tributos e emolumentos
decorrentes da negociação ou da transferência de suas Cotas, observado que o Administrador poderá
exigir dos Cotistas o recurso ou a comprovação de pagamento do tributo quando se tratar de Cotas
mantidas em regime escritural.
As disposições sobre o depósito e a negociação das Cotas objeto da presente Oferta na B3 encontramse na seção “Informações Relativas à Oferta”, sob o título “Depósito e Negociação das Cotas na B3”,
na página 35 do presente Prospecto Preliminar.
Distribuição de Rendimentos, Amortização Extraordinária e Resgate das Cotas
A Distribuição de Rendimentos, a Amortização Extraordinária e o resgate das Cotas serão realizados
de acordo com o disposto no Regulamento e neste título “Distribuição de Rendimentos, Amortização
Extraordinária e Resgate de Cotas”. Qualquer outra forma de pagamento das Cotas que não esteja
prevista no Regulamento e neste título “Distribuição de Rendimentos, Amortização Extraordinária e
Resgate de Cotas” deverá ser previamente aprovada pela assembleia geral.
O Fundo incorporará ao seu patrimônio líquido: (a) quaisquer recursos por ele recebidos que não
sejam considerados Rendimentos; e (b) os Rendimentos recebidos em cada Trimestre não
distribuídos até a Data de Pagamento (inclusive) subsequente ao encerramento do referido Trimestre.
Caso necessário para o adimplemento das despesas e dos encargos do Fundo, conforme previstos no
Regulamento, neste Prospecto Preliminar e na regulamentação aplicável, e/ou para a recomposição
da Reserva de Despesas, os Rendimentos recebidos pelo Fundo serão imediatamente incorporados
ao patrimônio do Fundo e alocados nos termos do Regulamento e da seção “Características do
Fundo”, sob o título “Ordem de Alocação de Recursos”, na página 59 do presente Prospecto
Preliminar.
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Em cada Data de Pagamento, desde que ainda não incorporados ao seu patrimônio, conforme previsto
acima, o Fundo poderá, a critério do Gestor, realizar a Distribuição de Rendimentos, destinando
diretamente aos Cotistas, por meio da amortização de suas Cotas, uma parcela ou a totalidade dos
Rendimentos.
A Distribuição de Rendimentos, se houver, deverá ser realizada em uma Data de Pagamento, sendo
realizada trimestralmente, nos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, ou, a critério do
Gestor, mensalmente, sempre no 15º (décimo quinto) Dia Útil de um Mês-Calendário, de acordo com
os prazos e os procedimentos operacionais da B3, exceto se, a critério do Gestor, outra data for
determinada e informada aos Cotistas, até o 10º (décimo) dia do Mês-Calendário em questão,
observado o disposto nesta seção “Cotas”, sob o título “Características Gerais”, na página 91 deste
Prospecto Preliminar.
O Gestor buscará, em regime de melhores esforços, realizar as Distribuições de Rendimentos de forma
que, ao final cada exercício social do Fundo, ao menos, 95% (noventa e cinco por cento) dos
Rendimentos recebidos no período tenham sido distribuídos aos Cotistas ao longo de tal exercício
social e até a Data de Pagamento subsequente ao seu encerramento, considerando o valor agregado
das Distribuições de Rendimentos realizadas no referido exercício social.
Caso, a qualquer tempo, haja o desenquadramento da Alocação Mínima e desde que mediante
solicitação do Gestor, o Fundo poderá realizar a Amortização Extraordinária.
A Amortização Extraordinária deverá ser realizada em montante, no mínimo, necessário para o
reenquadramento da Alocação Mínima, em até 5 (cinco) Dias Úteis a contar do envio de comunicação
pelo Administrador aos Cotistas nesse sentido.
A Amortização Extraordinária deverá alcançar, proporcional e indistintamente, todas as Cotas em
circulação. Para fins de clareza, a Amortização Extraordinária implicará na redução do valor da Cota
na proporção da diminuição do patrimônio líquido do Fundo, sem alterar a quantidade de Cotas em
circulação.
As Cotas serão resgatadas apenas em caso de liquidação do Fundo.
O pagamento da Distribuição de Rendimentos, da Amortização Extraordinária e do resgate das Cotas
será realizado em moeda corrente nacional, pelo valor atualizado da cota na respectiva data, por meio
(a) da B3, caso as Cotas estejam depositadas na B3; ou (b) de Transferência Eletrônica Disponível
(TED) ou outra forma de transferência de recursos autorizada pelo BACEN, servindo o comprovante
de depósito ou transferência como recibo de quitação.
Os pagamentos referentes às Cotas poderão ser realizados por meio da dação em pagamento de Cotas
de FI-Infra e/ou de outros ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo somente na hipótese
de liquidação do Fundo e de acordo com o que for deliberado na assembleia geral.
Os procedimentos descritos neste título “Distribuição de Rendimentos, Amortização Extraordinária
e Resgate de Cotas” e no Regulamento não constituem promessa ou garantia de que haverá recursos
suficientes para o pagamento das Cotas, representando apenas um objetivo a ser perseguido. As Cotas
somente serão amortizadas ou resgatadas se os resultados da carteira do Fundo assim permitirem.
LEIA A SEÇÃO “REGRAS DE TRIBUTAÇÃO DO FUNDO”, NA PÁGINA 103 DESTE
PROSPECTO PRELIMINAR. O INVESTIDOR DEVE LER OS FATORES DE RISCO
"DESENQUADRAMENTO DO FUNDO", "ALTERAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO" E
"TRIBUTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS", NA SEÇÃO “FATORES DE
RISCO”, NA PÁGINA 73 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR
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Valorização das Cotas
As Cotas terão o seu valor calculado diariamente, com base na avaliação patrimonial que considere o
valor de mercado dos ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo, conforme a metodologia de
avaliação descrita no manual do Administrador, disponível no seu site, no endereço
www.btgpactual.com, observadas as disposições da regulamentação aplicável.
O valor da cota resulta da divisão do valor do patrimônio líquido pelo número de Cotas em circulação,
apurados, ambos, no encerramento do dia, assim entendido, o horário de fechamento dos mercados
em que o Fundo atue, observado, para fins de subscrição e integralização, o disposto Regulamento e
nesta seção “Cotas”, sob o título “Subscrição e Integralização das Cotas”, na página 92 deste Prospecto
Preliminar.
O procedimento de valoração das Cotas aqui estabelecido não constitui promessa de rendimentos. Os
Cotistas somente receberão rendimentos se os resultados e o valor total da carteira do Fundo assim
permitirem.
Reserva de Encargos e Aporte Adicional de Recursos no Fundo
Observada a ordem de alocação de recursos prevista no Regulamento e na seção “Características do
Fundo”, sob o título “Ordem de Alocação de Recursos”, na página 59 do presente Prospecto
Preliminar, o Gestor deverá manter a Reserva de Encargos, desde a Data de Liquidação até a
liquidação do Fundo. O valor da Reserva de Encargos será apurado pelo Gestor e corresponderá ao
montante estimado dos encargos do Fundo, conforme descritos no Regulamento e nesta seção
“Cotas”, sob o título “Encargos do Fundo”, na página 98 do presente Prospecto Preliminar, referente
ao mês-calendário imediatamente seguinte. Os recursos utilizados para composição da Reserva de
Encargos serão obrigatoriamente aplicados em ativos financeiros que não sejam as Cotas de FI-Infra,
observadas as demais disposições do Regulamento e deste Prospecto Preliminar.
Os procedimentos descritos no parágrafo acima não constituem promessa ou garantia, por parte do
Gestor ou, mesmo, do Administrador, de que, observada a ordem de alocação de recursos prevista no
Regulamento e na seção “Características do Fundo”, sob o título “Ordem de Alocação de Recursos”,
na página 59 do presente Prospecto Preliminar”, haverá recursos suficientes para a manutenção da
Reserva de Encargos, representando apenas um objetivo a ser perseguido.
Todos os custos e despesas incorridos pelo Fundo para a preservação dos seus direitos e prerrogativas,
inclusive aqueles relacionados com medidas extrajudiciais ou judiciais necessárias para o exercício de
seus direitos enquanto detentor das Cotas de FI-Infra e dos demais ativos financeiros integrantes da
carteira do Fundo, são de inteira responsabilidade do Fundo, até o limite do seu patrimônio líquido,
não estando o Administrador ou o Gestor, de qualquer forma, obrigado pelo adiantamento ou pelo
pagamento desses custos e despesas. Caso as despesas mencionadas neste parágrafo excedam o limite
do patrimônio líquido do Fundo, o Administrador deverá convocar a assembleia geral especialmente
para deliberar acerca das medidas a serem tomadas pelo Fundo.
Eventuais prejuízos decorrentes dos investimentos realizados pelo Fundo serão incorporados ao seu
patrimônio, sendo certo que as aplicações realizadas pelos Cotistas no Fundo não contam com
garantia do Administrador, do Gestor, do Custodiante, do Coordenador Líder ou dos integrantes dos
seus respectivos Grupos Econômicos, de quaisquer terceiros, de qualquer mecanismo de seguro ou,
ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC.
Assembleia Geral de Cotistas
Competência
Compete privativamente à assembleia geral deliberar sobre:
(a)

as demonstrações contábeis do Fundo apresentadas pelo Administrador;
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(b)

a substituição do Administrador ou do Custodiante;

(c)

a substituição do Gestor, sem Justa Causa;

(d)

a substituição do Gestor, com Justa Causa;

(e)

a fusão, a incorporação, a cisão, a transformação ou a liquidação do Fundo;

(f)

o requerimento da insolvência do Fundo, conforme aplicável;

(g)

o aumento da taxa de administração, da taxa de administração máxima ou da taxa máxima de
custódia;

(h)

a cobrança de novas taxas dos Cotistas, incluindo, taxa de performance, taxa de saída ou, além
da taxa de distribuição primária, outra taxa de ingresso;

(i)

a alteração da política de investimento do Fundo;

(j)

a alteração das características das Cotas em circulação;

(k)

a emissão de novas Cotas pelo Fundo, após atingido o limite do Patrimônio Autorizado;

(l)

alterar os quóruns de deliberação das assembleias gerais, conforme previstos no Regulamento
e neste título “Assembleia Geral de Cotistas”;

(m)

definir a orientação de voto a ser proferido pelo Gestor, em nome do Fundo, nas assembleias
gerais de cotistas dos FI-Infra que deliberarem sobre a substituição do Gestor na prestação dos
serviços de gestão das carteiras dos referidos FI-Infra, sem Justa Causa;

(n)

definir a orientação de voto a ser proferido pelo Gestor, em nome do Fundo nas assembleias
gerais de cotistas dos FI-Infra que deliberarem sobre a substituição do Gestor na prestação dos
serviços de gestão das carteiras dos referidos FI-Infra, com Justa Causa;

(o)

a amortização e o resgate compulsório de Cotas, que não estejam previstos no Regulamento;

(p)

o resgate das Cotas por meio da dação em pagamento das Cotas de FI-Infra e/ou de outros
ativos financeiros;

(q)

a alteração da Reserva de Encargos; e

(r)

a alteração do Regulamento, ressalvado o disposto no Artigo 42 do Regulamento e neste título
“Assembleia Geral de Cotistas”.

Procedimento de Convocação
A convocação da assembleia geral deve ser encaminhada aos Cotistas e disponibilizada nos sites do
Administrador e de eventuais terceiros contratados para realizar a distribuição das Cotas, conforme
aplicável.
A convocação da assembleia geral deverá enumerar, expressamente, na ordem do dia, todas as
matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de assuntos gerais haja matérias
que dependam de deliberação da assembleia.
A convocação da assembleia geral deve ser feita com 10 (dez) dias de antecedência, no mínimo, da
data de sua realização, devendo constar da convocação, obrigatoriamente, dia, hora e local em que
será realizada a assembleia geral e a indicação do local onde os Cotistas possam examinar os
documentos pertinentes à proposta a ser submetida à apreciação da assembleia.
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A presença dos Cotistas representando a totalidade das Cotas em circulação supre a falta de
convocação.
Além da assembleia anual que deverá deliberar sobre as demonstrações contábeis do Fundo, o
Administrador, o Gestor, o Custodiante ou os Cotistas que representem, no mínimo, 5% (cinco por
cento) das Cotas em circulação poderão convocar a qualquer tempo assembleia geral, para deliberar
sobre ordem do dia de interesse do Fundo ou dos Cotistas.
A convocação por iniciativa do Gestor, do Custodiante ou dos Cotistas que representem, no mínimo,
5% (cinco por cento) das Cotas em circulação será dirigida ao Administrador, que deverá, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento, realizar a convocação da assembleia geral às
expensas do requerente, salvo se a assembleia geral assim convocada deliberar em contrário.
Instalação e Deliberação
Anualmente, a assembleia geral deverá deliberar sobre as demonstrações contábeis do Fundo,
fazendo-o até 120 (cento e vinte) dias após o término do exercício social.
A assembleia geral a que se refere o parágrafo acima somente pode ser realizada, no mínimo,
15 (quinze) dias após estarem disponíveis aos Cotistas as demonstrações contábeis auditadas relativas
ao exercício encerrado, sendo que os Cotistas poderão dispensar a observância do prazo estabelecido
neste parágrafo.
Na assembleia geral, a ser instalada com a presença de, pelo menos, 1 (um) Cotista, as deliberações
serão tomadas, em primeira ou segunda convocação, pela maioria das Cotas de titularidade dos
Cotistas presentes, correspondendo a cada cota 1 (um) voto e observado o disposto nos parágrafos
abaixo.
As deliberações relativas às matérias previstas nos itens (b), (d), (g), (h), (i), (n), (o), (p) e (q) do título
“Competência” acima serão tomadas, em primeira ou segunda convocação, pela maioria das Cotas de
titularidade dos Cotistas presentes, desde que essa maioria represente, no mínimo, 5% (cinco por
cento) das Cotas em circulação.
As deliberações relativas às matérias previstas nos itens (c), (l) e (m) do título “Competência” acima
serão tomadas, em primeira ou segunda convocação, pela maioria das Cotas de titularidade dos
Cotistas presentes, desde que essa maioria represente, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das
Cotas em circulação.
Somente podem votar na assembleia geral os Cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na
data da convocação da assembleia, e os seus representantes legais ou procuradores legalmente
constituídos há menos de 1 (um) ano.
Não podem votar nas assembleias gerais:
(a)

o Administrador e o Gestor;

(b)

os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Gestor;

(c)

as empresas ligadas ao Administrador, ao Gestor ou aos seus sócios, diretores e funcionários;
e

(d)

os demais prestadores de serviços do Fundo, bem como os seus sócios, diretores e
funcionários.
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O resumo das decisões da assembleia geral deverá ser enviado aos Cotistas no prazo de até 30 (trinta)
dias após a data de sua realização, podendo ser utilizado para tal finalidade o extrato mensal de conta.
Caso a assembleia geral seja realizada nos últimos 10 (dez) dias do mês, a comunicação de que trata
este parágrafo poderá ser efetuada no extrato de conta relativo ao mês seguinte ao da realização da
assembleia.
O Regulamento pode ser alterado, independentemente da assembleia geral, sempre que tal alteração
(a) decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento às normas legais ou regulamentares ou
de exigências expressas da CVM, da entidade administradora do mercado organizado em que as Cotas
sejam admitidas à negociação ou de entidade autorreguladora; (b) for necessária em virtude da
atualização dos dados cadastrais do Administrador, do Gestor, do Custodiante ou dos demais
prestadores de serviços do Fundo, incluindo, sem limitação, mudança de razão social, endereço, site
ou telefone; ou (c) envolver a redução da taxa de administração ou da taxa máxima de custódia. As
alterações referidas neste parágrafo devem ser comunicadas aos Cotistas, por correspondência, no
prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data em que tiverem sido implementadas.
As deliberações de competência da assembleia geral poderão ser adotadas mediante processo de
consulta formal, sem necessidade de reunião presencial, conforme facultado pela regulamentação em
vigor. O processo de consulta será formalizado por correspondência, dirigida pelo Administrador aos
Cotistas, para resposta no prazo definido em referida correspondência, que não poderá ser inferior a
10 (dez) dias. Deverão constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício
do direito de voto. A ausência de resposta será considerada como anuência por parte dos Cotistas,
devendo tal interpretação também constar expressamente da própria consulta.
A assembleia geral poderá ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, desde que devidamente
assim informado aos Cotistas no ato da convocação. Nessa hipótese, o Administrador deverá tomar
as providências necessárias para assegurar a participação dos Cotistas e a autenticidade e a segurança
na transmissão de informações, particularmente dos votos, que deverão ser proferidos por meio de
assinatura eletrônica legalmente reconhecida.
Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida
pelo Administrador antes do início da assembleia e desde que tal possibilidade conste expressamente
da convocação ou do processo de consulta formal, com a indicação das formalidades a serem
cumpridas.
As deliberações de competência da assembleia geral serão preferencialmente adotadas (a) em
assembleia geral realizada por meio eletrônico; ou (b) mediante processo de consulta formal. A
critério do Administrador, a assembleia geral será realizada de forma presencial.
Liquidação do Fundo
O Fundo poderá ser liquidado por deliberação da assembleia geral convocada especialmente para esse
fim, conforme descrito no Regulamento e nesta seção “Cotas”, sob o título “Assembleia Geral de
Cotistas”, na página 95 do presente Prospecto Preliminar.
A liquidação e o encerramento do Fundo dar-se-á na forma prevista na Instrução CVM nº 555/14,
ficando o Administrador responsável pelo Fundo até a efetivação da liquidação e do encerramento do
mesmo.
Informações Complementares
Encargos do Fundo
Constituem encargos do Fundo, as seguintes despesas, que lhe podem ser debitadas diretamente:
(a)

taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam
ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo;
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(b)

despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de
relatórios e informações periódicas previstas na Instrução CVM nº 555/14;

(c)

despesas com correspondências de interesse do Fundo, inclusive comunicações aos Cotistas;

(d)

honorários e despesas do Auditor Independente;

(e)

emolumentos e comissões pagas por operações do Fundo;

(f)

honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de
defesa dos interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação
imputada ao Fundo, se for o caso;

(g)

parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente de culpa
ou dolo dos prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas
funções;

(h)

despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto decorrente de
ativos financeiros do Fundo;

(i)

despesas com liquidação, registro, e custódia de operações com títulos e valores mobiliários,
ativos financeiros e modalidades operacionais;

(j)

se for o caso, despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com
certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários;

(k)

contribuição anual devida às bolsas de valores ou às entidades do mercado organizado em
que o Fundo tenha suas Cotas admitidas à negociação;

(l)

as taxas de administração e, se houver, de performance;

(m)

eventuais montantes devidos aos Cotistas na hipótese de acordo de remuneração com base
na taxa de administração e, se houver, na taxa de performance, observado, ainda, o disposto
no artigo 85, §8º, da Instrução CVM nº 555/14; e

(n)

se houver, honorários e despesas relacionadas à atividade de formador de mercado.

Quaisquer despesas não previstas acima como encargos do Fundo, inclusive aquelas de que trata o
artigo 84, §4º, da Instrução CVM nº 555/14, se couber, correm por conta do Administrador, devendo
ser por ele contratadas.
Política de Divulgação de Informações
Informações Obrigatórias e Periódicas e Publicações
O Administrador, em atendimento à política de divulgação de informações referentes ao Fundo, está
obrigado a:
(a)

remeter (1) mensalmente aos Cotistas extrato de conta contendo, no mínimo, as informações
exigidas pela regulamentação vigente, incluindo: (i) nome e número de inscrição no CNPJ
do Fundo; (ii) nome, endereço e número de inscrição no CNPJ do Administrador; (iii) saldo
e valor das Cotas no início e no final do período informado, bem como a movimentação
ocorrida ao longo de referido período; (iv) nome do Cotista em questão; (v) rentabilidade do
Fundo auferida entre o último Dia Útil do mês anterior e o último Dia Útil do mês de
referência do extrato; (vi) a data de emissão do extrato; e (vii) telefone, correio eletrônico e
endereço para correspondência do serviço de atendimento aos cotistas; e (2) anualmente, até
o último Dia Útil de fevereiro de cada ano, as demonstrações de desempenho do Fundo, ou a
indicação do local no qual este documento será disponibilizado aos Cotistas;
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(b)

divulgar, em lugar de destaque no seu site e sem proteção de senha, a demonstração de
desempenho do Fundo relativa (1) aos 12 (doze) meses findos em 31 de dezembro, até o
último Dia Útil de fevereiro de cada ano; e (2) aos 12 (doze) meses findos em 30 de junho,
até o último dia de agosto de cada ano;

(c)

divulgar, no seu site e por meio de comunicado pelo Sistema de Envio de Documentos
disponível no site da CVM e, conforme aplicável e possível, no site da B3, os relatórios
preparados pelo Gestor nos termos do Regulamento e deste título “Informações Obrigatórias
e Periódicas e Publicações”; e

(d)

divulgar, imediatamente, por meio de correspondência aos Cotistas e de comunicado pelo
Sistema de Envio de Documentos disponível no site da CVM, qualquer ato ou fato relevante
ocorrido ou relacionado ao funcionamento do Fundo, ou aos ativos financeiros integrantes
de sua carteira, nos termos do Regulamento e deste título “Informações Obrigatórias e
Periódicas e Publicações”.

A remessa das informações de que trata o item (a)(1) acima poderá ser dispensada pelos Cotistas
quando do ingresso no Fundo, através de declaração firmada no termo de adesão ao Regulamento.
Caso algum Cotista não tenha comunicado o Administrador a atualização de seu endereço, seja para
envio de correspondência por carta ou através de meio eletrônico, o Administrador ficará exonerado
do dever de prestar-lhe as informações previstas no Regulamento e na legislação e na regulamentação
em vigor, a partir da última correspondência que houver sido devolvida por incorreção no endereço
informado.
A composição da carteira do Fundo será disponibilizada, no mínimo, mensalmente, até 10 (dez) dias
após o encerramento do mês a que se referir, na sede do Administrador, bem como nos sites da CVM
e do Administrador.
Caso sejam realizadas divulgações em periodicidade diferente da mencionada no parágrafo acima, a
mesma informação será disponibilizada de forma equânime a todos os Cotistas, mediante prévia
solicitação, em formato definido pelo Administrador, em periodicidade acordada previamente entre
os Cotistas e o Administrador, ressalvadas as hipóteses de divulgação de informações pelo
Administrador aos prestadores de serviços do Fundo, necessárias para a execução de suas atividades,
bem como aos órgãos reguladores, autorreguladores e entidades de classe, quanto aos seus
associados, no atendimento a solicitações legais, regulamentares e estatutárias por eles formuladas.
As informações relativas à composição da carteira demonstrarão a identificação dos ativos, a
quantidade, o valor e o percentual sobre o total da carteira, nos moldes divulgados pelo Administrador
à CVM. Caso o Fundo possua posições ou operações em curso que possam vir a ser prejudicadas pela
sua divulgação, o demonstrativo da composição da carteira poderá omitir a identificação e a
quantidade das mesmas, registrando somente o valor e a porcentagem sobre o total da carteira. As
operações omitidas deverão ser colocadas à disposição dos Cotistas no prazo máximo de 90 (noventa)
dias após o encerramento do mês, podendo esse prazo ser prorrogado uma única vez, em caráter
excepcional, com base em solicitação fundamentada submetida à aprovação da CVM, até o prazo
máximo de 180 (cento e oitenta dias).
O Administrador é obrigado a divulgar imediatamente aos Cotistas nos termos do Regulamento e
através do Sistema de Envio de Documentos disponível no site da CVM, bem como à entidade
administradora de mercado organizado onde as Cotas estejam admitidas à negociação, qualquer ato
ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao funcionamento do Fundo ou aos ativos integrantes de
sua carteira, sendo considerado relevante qualquer ato ou fato que possa influir de modo ponderável
no valor das Cotas ou na decisão dos Investidores de adquirir, alienar ou manter as Cotas.
Mensalmente, até o 15º (décimo quinto) Dia Útil de cada mês-calendário, o Gestor preparará e divulgará
no seu site um relatório sintético contendo, no mínimo, as seguintes informações: (a) carteira
consolidada do Fundo; e (b) comentários do Gestor sobre a carteira do Fundo, incluindo atribuição de
resultados e perspectivas.
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Adicionalmente ao relatório mensal referido no parágrafo acima, trimestralmente, até o
30º (trigésimo) Dia Útil do mês imediatamente seguinte ao encerramento de cada trimestre civil, o
Gestor preparará e divulgará no seu site um relatório analítico contendo, no mínimo, as seguintes
informações: (a) mesmas informações que constam no relatório mensal referido no parágrafo acima;
(b) visão de mercado do Gestor; e (c) informações sobre o mercado secundário de Cotas.
O Gestor deverá disponibilizar os relatórios preparados conforme o disposto nos parágrafos acima ao
Administrador, por meio eletrônico previamente acordado, antes da sua divulgação no site do Gestor.
Para fins do disposto no Regulamento e neste Prospecto Preliminar, considera-se o correio eletrônico
uma forma de correspondência válida entre o Administrador, o Gestor, o Custodiante e os Cotistas.
Desde que permitido pela regulamentação em vigor, as comunicações entre o Administrador, o
Gestor, o Custodiante e os Cotistas serão realizadas, preferencialmente, por correio eletrônico ou
outra forma de comunicação eletrônica admitida pela regulamentação aplicável.
Atendimento aos Cotistas
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado
Rio de Janeiro – RJ
www.btgpactual.com/asset-management/sobre-asset-do-btg-pactual (neste site, clicar (a) em
“Administração Fiduciária”; (b) em seguida, em “Fundos de Investimento Regulados pela Instrução
CVM nº 555”; e (c) depois, em “Pesquisar” e digitar “CAPITANIA FIC INFRA")
Coordenador Líder
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, Sala 201 (parte)
Rio de Janeiro – RJ
www.xpi.com.br (neste site, clicar (a) em “Investimentos”; (b) depois, em “Oferta Pública”; (c) em
seguida, em “Capitânia Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de
Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado – Oferta Pública de Distribuição de
Cotas da 1ª Emissão do Fundo”; e (d) então, em “Prospecto Preliminar” (ou no documento desejado))
Entidade Reguladora
Comissão de Valores Mobiliários
Rua Sete de Setembro, nº 111, Centro
Rio de Janeiro – RJ
www.cvm.gov.br (neste site, clicar (a) em “Fundos”; (b) depois, em “Consulta a Informações de
Fundos”; (c) em seguida, em “Fundos de Investimentos Registrados”; (d) após inserir o nome do
Fundo, em “Continuar”; (e) depois, em “Documentos Eventuais”; e (f) na seção “Tipo de
Documento”, no documento desejado)
Mercado de Distribuição Primária e Negociação Secundária
B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão
Praça Antonio Prado, nº 48, Centro
São Paulo – SP
Telefone: (11) 3272-7373
www.b3.com.br (neste site, na página principal, (a) clicar em “Home”, em “Produtos e Serviços”;
(b) depois, clicar em “Soluções para Emissores”; (c) clicar em “Ofertas Públicas”; (d) clicar em
“Ofertas em Andamento”; (e) depois, clicar em “Fundos”; e (f) depois, selecionar “Capitânia Infra
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda
Fixa Crédito Privado – 1ª Emissão”)
Participantes Especiais
Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos
Participantes Especiais e/ou no site da B3 (www.b3.com.br).
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REGRAS DE TRIBUTAÇÃO DO FUNDO
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O disposto a seguir foi elaborado com base na legislação brasileira em vigor na data deste Prospecto
Preliminar e tem por objetivo descrever genericamente o tratamento tributário aplicável aplicáveis
aos fundos de investimento em cotas de fundos incentivados de investimento em infraestrutura e aos
titulares de suas cotas e não tem o propósito de ser uma análise completa e exaustiva de todos os
aspectos tributários envolvidos no investimento nas Cotas.
O Fundo não tem como garantir aos seus Cotistas que a legislação atual permanecerá em vigor pelo
tempo de duração do Fundo, e não tem como garantir que não haverá alteração da legislação e
regulamentação em vigor, e que esse será o tratamento tributário aplicável aos Cotistas à época do
resgate das Cotas.
Existem algumas exceções e tributos adicionais que podem ser aplicados a alguns titulares de cotas
de fundos de investimento em cotas de fundos incentivados de investimento em infraestrutura, que
podem estar sujeitos a tributação específica, dependendo de sua qualificação ou localização. Por esse
motivo, os Investidores devem consultar seus assessores jurídicos com relação à tributação aplicável
aos investimentos realizados no Fundo.
O INVESTIDOR DEVE LER OS FATORES DE RISCO "DESENQUADRAMENTO DO
FUNDO", "ALTERAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO" E "TRIBUTAÇÃO DA
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS", NA SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NA
PÁGINA 86 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.
Tributação Aplicável ao Fundo
A legislação tributária, em geral, isenta de tributação ou sujeita à alíquota zero as operações das
carteiras de fundos de investimento.
(a)

IR: rendimentos e ganhos apurados nas operações da carteira são isentos do IR; e

(b)

IOF/Títulos: as operações realizadas pela carteira estão sujeitas atualmente à incidência do
IOF/Títulos à alíquota de 0% (zero por cento). A alíquota pode ser majorada a qualquer
tempo, mediante ato do Poder Executivo, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
relativamente a transações ocorridas após este eventual aumento.

O Fundo buscará manter uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias, o que pode levar a uma maior oscilação no valor da cota se comparada a de fundos
similares com prazo inferior. O tratamento tributário aplicável ao investidor do Fundo pode depender
do período de aplicação do investidor bem como da manutenção de uma carteira de ativos com prazo
médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Não há garantia de que o Fundo terá o
tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Tributação Aplicável aos Cotistas
A tributação aplicável ao Cotista, como regra geral e desde que respeitado principalmente, mas não
limitadamente, o disposto no Regulamento e neste Prospecto Preliminar, segue as seguintes
disposições:
(a)

IOF/Títulos: o IOF/Títulos é cobrado sobre as operações de aquisição, cessão e resgate de
aplicações financeiras. O IOF/Títulos é cobrado à alíquota de 1% (um por cento) ao dia sobre
o valor de cessão, resgate/liquidação ou repactuação das cotas, limitado a um percentual do
rendimento da operação, em função do prazo, conforme a tabela regressiva anexa ao Decreto
nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, sendo este limite igual a 0% (zero por cento) do
rendimento para as operações com prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias. Contudo, a
alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo, por ato do Poder Executivo,
até o percentual de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) ao dia, relativamente a
transações ocorridas após este eventual aumento; e
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(b)

IR: o IR aplicável ao Cotista toma por base: (1) a residência do Cotista, se no Brasil ou
exterior; (2) a natureza do Cotista; e (3) os 3 (três) eventos financeiros que caracterizam o
auferimento de rendimentos ou ganhos e a sua consequente tributação, quais sejam:
(i) cessão ou alienação de Cotas; (ii) resgate/liquidação de Cotas; e (iii) amortização de
Cotas, inclusive por meio da Distribuição de Rendimentos ou da Amortização Extraordinária.

Cotista Residente no Brasil
(a)

(b)

(c)

(d)

Resgate/liquidação das Cotas: o rendimento é constituído pela diferença positiva entre o
valor de resgate/liquidação e o custo de aquisição das cotas, sendo tributado conforme a
seguir:
(1)

pessoa física: IR exclusivamente na fonte à alíquota de 0% (zero por cento); e

(2)

pessoa jurídica: IR exclusivamente na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).

Distribuição de Rendimentos: os Rendimentos destinados diretamente ao Cotista, nos termos
do Regulamento e da seção “Cotas”, sob o título “Distribuição de Rendimentos, Amortização
Extraordinária e Resgate das Cotas”, na página 93 do presente Prospecto Preliminar, são
tributados conforme a seguir:
(1)

pessoa física: IR exclusivamente na fonte à alíquota de 0% (zero por cento); e

(2)

pessoa jurídica: IR exclusivamente na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).

Amortização Extraordinária ou amortização de Cotas, em caráter excepcional, desde que
aprovada pela assembleia geral, nos termos do Regulamento e da seção “Cotas”, sob o título
“Assembleia Geral de Cotistas”, na página 95 do presente Prospecto Preliminar : o
rendimento é constituído pela diferença positiva entre o valor de mercado e o custo de
aquisição das Cotas de FI-Infra, e sua tributação variará conforme a sua natureza. Para Cotas
de FI-Infra, em geral, aplicam-se as seguintes regras:
(1)

pessoa física: IR exclusivamente na fonte à alíquota de 0% (zero por cento); e

(2)

pessoa jurídica: IR exclusivamente na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).

Cessão ou alienação de Cotas: o ganho de capital é constituído pela diferença positiva entre o
valor de cessão ou alienação e o custo de aquisição das Cotas, sendo tributado conforme a
seguir:
(1)

pessoa física: IR exclusivamente na fonte à alíquota de 0% (zero por cento); e

(2)

pessoa jurídica: IR exclusivamente na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).

Cotista Residente no Exterior
Ao Cotista residente no exterior é aplicável tratamento tributário específico determinado em função
de residir ou não em Jurisdição de Tributação Favorecida.
(a)

Resgate/liquidação das Cotas: o rendimento será constituído pela diferença positiva entre o
valor de resgate/liquidação e o custo de aquisição das Cotas, sendo tributado conforme segue:

(1)

Cotista não residente em Jurisdição de Tributação Favorecida: IR retido na fonte à
alíquota de 0% (zero por cento); e

(2)

Cotista residente em Jurisdição de Tributação Favorecida: IR na fonte à alíquota de
15% (quinze por cento).
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(b)

(c)

(d)

Distribuição de Rendimentos: os Rendimentos destinados diretamente ao Cotista, nos termos
do Regulamento e da seção “Cotas”, sob o título “Distribuição de Rendimentos, Amortização
Extraordinária e Resgate das Cotas”, na página 93 do presente Prospecto Preliminar, são
tributados conforme a seguir:
(1)

Cotista não residente em Jurisdição de Tributação Favorecida: IR retido na fonte à
alíquota 0% (zero por cento); e

(2)

Cotistas residente em Jurisdição de Tributação Favorecida: IR na fonte à alíquota
de 15% (quinze por cento).

Amortização Extraordinária ou amortização de Cotas, em caráter excepcional, desde que
aprovada pela assembleia geral, nos termos do Regulamento e da seção “Cotas”, sob o título
“Assembleia Geral de Cotistas”, na página 95 do presente Prospecto Preliminar : o
rendimento será constituído pela diferença positiva entre o valor de amortização e o custo de
aquisição das Cotas, sendo tributado conforme a seguir:
(1)

Cotista não residente em Jurisdição de Tributação Favorecida: IR retido na fonte à
alíquota 0% (zero por cento); e

(2)

Cotistas residente em Jurisdição de Tributação Favorecida: IR na fonte à alíquota
de 15% (quinze por cento).

Cessão ou alienação de cotas: o ganho de capital é constituído pela diferença positiva entre o
valor de cessão ou alienação e o custo de aquisição das cotas, sendo tributado conforme a
seguir:
(1)

Cotista não residente em Jurisdição de Tributação Favorecida: IR retido na fonte à
alíquota 0% (zero por cento);

(2)

Cotistas residente em Jurisdição de Tributação Favorecida: IR na fonte à alíquota
de 15% (quinze por cento); e

(3)

IOF/Câmbio: as operações de câmbio para ingressos e remessas de recursos
conduzidas por Cotista residente ou domiciliado no exterior que invista nos mercados
financeiro e de capitais brasileiros por meio da Resolução CMN nº 4.373/14 e
vinculadas às aplicações no Fundo estão sujeitas atualmente ao IOF/Câmbio à
alíquota de 0% (zero por cento) para os ingressos e para as saídas de recursos. Em
qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer tempo por
ato do Poder Executivo, até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento),
relativamente a transações ocorridas após este eventual aumento.

Tributação Aplicável ao Fundo e Impactos ao Cotista em Caso de Desenquadramento
Na hipótese de descumprimento dos limites previstos no Regulamento e neste Prospecto Preliminar,
em um mesmo ano-calendário, (a) por período superior a 90 (noventa) dias consecutivos ou
alternados; ou (b) em mais de 3 (três) ocasiões distintas, os rendimentos que venham a ser
distribuídos ao Cotista a partir do Dia Útil imediatamente posterior à data do referido
descumprimento serão tributados da seguinte forma:
(a)

Cotista pessoa física residente no Brasil: IR retido na fonte, conforme enquadramento da
carteira como de longo prazo (carteira de títulos com prazo médio superior a 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias de acordo com as seguintes alíquotas: (1) 22,5% (vinte e dois e meio
por cento) para prazo de aplicação de até 180 (cento e oitenta) dias; (2) 20% (vinte por cento)
para prazo de aplicação de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias;
(3) 17,5% (dezessete e meio por cento) para prazo de aplicação de 361 (trezentos e sessenta e
um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias; e (4) 15% (quinze por cento) para prazo de
aplicação superior a 720 (setecentos e vinte) dias;
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(b)

Cotista pessoa jurídica residente no Brasil: conforme enquadramento da carteira como de
longo prazo (carteira de títulos com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco
dias) de acordo com as seguintes alíquotas: (1) 22,5% (vinte e dois e meio por cento) para
prazo de aplicação de até 180 (cento e oitenta) dias; (2) 20% (vinte por cento) para prazo de
aplicação de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias; (3) 17,5%
(dezessete e meio por cento) para prazo de aplicação de 361 (trezentos e sessenta e um) dias
até 720 (setecentos e vinte) dias; e (4) 15% (quinze por cento) para prazo de aplicação
superior a 720 (setecentos e vinte) dias, não se aplicando a incidência exclusivamente na fonte
do IR;

(c)

Cotista não residente em Jurisdição de Tributação Favorecida: 15% (quinze por cento); e

(d)

Cotista residente em Jurisdição de Tributação Favorecida: IR retido na fonte conforme
enquadramento da carteira como de longo prazo (carteira de títulos com prazo médio
superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de acordo com as seguintes alíquotas:
(1) 22,5% (vinte e dois e meio por cento) para prazo de aplicação de até 180 (cento e oitenta)
dias; (2) 20% (vinte por cento) para prazo de aplicação de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias; (3) 17,5% (dezessete e meio por cento) para prazo de
aplicação de 361 (trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias; e (4) 15%
(quinze por cento) para prazo de aplicação superior a 720 (setecentos e vinte) dias.
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Administrador
O Fundo é administrador pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.
O Administrador também prestará os serviços de controladoria e escrituração das Cotas.
Histórico e Atividades
(Fonte: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM)
O BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, controlado integralmente pelo Banco BTG Pactual
S.A., é a empresa do grupo dedicada à prestação de serviços de administração fiduciária e
controladoria de ativos para terceiros.
O BTG administra aproximadamente R$185,62 bilhões (de acordo com o Ranking Global de
Administração de Recursos de Terceiros da ANBIMA de julho de 2020), com aproximadamente 2.314
fundos, dentre fundos de investimento multimercado, fundos de investimento em ações, fundos de
investimento em renda fixa, fundos de investimento imobiliários, fundos de investimento em direitos
creditórios e fundos de investimento em participações.
O BTG possui aproximadamente R$29,9 bilhões e 87 fundos de investimento imobiliário sob
administração, detendo 22% do total do mercado (de acordo com o Ranking de Administração de
Fundos de Investimento da ANBIMA de julho de 2020). A empresa consolidou seu crescimento nesse
mercado unindo investimentos em tecnologia com a expertise da sua equipe de funcionários, de
qualificação técnica e acadêmica. O desenvolvimento de produtos customizados às demandas dos
clientes se tornou um fator chave da estratégia da empresa.
Diferenciais da estrutura na administração de fundos: (a) atendimento: estrutura consolidada com
pontos de contato definidos, facilitando o dia a dia; (b) qualificação da equipe: equipe experiente com
qualificação técnica e acadêmica; (c) tecnologia: investimento em tecnologia é um fator chave de
nossa estratégia; e (d) produtos customizados: desenvolvimento de produtos customizados para
diversas necessidades dos clientes.
Gestor
Foi contratada a Capitânia S.A. para prestar os serviços de gestão profissional da carteira do Fundo.
Histórico e Atividades
(Fonte: Capitânia S.A.)

Fonte: Capitânia S.A. e Relatório da Moody's de 14.07.2020.
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Fonte: Capitânia S.A. e Rankings de Gestores de Fundos de Investimento da ANBIMA

(1) Ativos sob gestão, data base de 31.07.2020.
Fonte: Capitânia S.A.

A empresa conta com uma equipe de 17 profissionais com 9 anos de casa em média.

Fonte: Capitânia S.A.
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Fonte: Capitânia S.A.

Experiência do Gestor em Infrestrutura
(Fonte: Capitânia S.A.)
As informações apresentadas neste título “Experiência Capitânia em Infrestrutura” têm finalidade
meramente ilustrativa da experiência do Gestor na gestão de ativos de infraestrutura e não devem ser
consideradas como uma comparação entre o Fundo e outros fundos de investimento ou como uma
simulação de rentabilidade do Fundo ou de outros fundo de investimento.
A
RENTABILIDADE
PASSADA,
INCLUSIVE
DE
OUTROS
ATIVOS
DE
INFRAESTRUTURA E DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, NÃO REPRESENTA
GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É
LÍQUIDA DE IMPOSTOS. AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE TÍTULO
“EXPERIÊNCIA CAPITÂNIA EM INFRESTRUTURA” SÃO BASEADAS NA
EXPERIÊNCIA PRÉVIA DO GESTOR. OS RESULTADOS REAIS DO FUNDO PODERÃO
SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A CARTEIRA
DO FUNDO APRESENTARÁ CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS APRESENTADAS
NESTE TÍTULO “EXPERIÊNCIA CAPITÂNIA EM INFRESTRUTURA”. O FUNDO NÃO
CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DO
COORDENADOR LÍDER, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
As informações abaixo referem-se a todos os ativos de infraestrutura (incentivados ou não) investidos
pelo Gestor (na data base de 30.10.2020), por meio de diferentes fundos de investimento geridos pelo
Gestor, conforme informado pelo Gestor, e não correspondem a um fundo de investimento específico
gerido pelo Gestor:
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Gráfico elaborado pelo Gestor, sendo (a) “Volume Infra”: volume financeiro total,
por ano, investido em ativos de infraestrutura, exceto aqueles regidos pela Lei nº
12.431/11, por fundos de investimento geridos pelo Gestor; (b) “Volume 12.431”:
volume financeiro total, por ano, investido em ativos de infraestrutura regidos pela
Lei nº 12.431/11 por fundos de investimento geridos pelo Gestor; e (c) “Spread
Médio (a.a.)”: spread médio anual dos ativos de infraestrutura (incentivados ou
não) investidos por fundos de investimento geridos pelo Gestor.
Fonte: Capitânia S.A.

Gráfico elaborado pelo Gestor, sendo (a) “IDA DI”: cálculo realizado pelo Gestor a
partir dos dados divulgados pela Quantum Axis; (b) “CDI”: cálculo realizado pelo
Gestor a partir dos dados divulgados pela Quantum Axis; e (c) “Total Infra
Capitânia”: resultado consolidado de todos os ativos de infraestrutura
(incentivados ou não) investidos por fundos de investimento geridos pelo Gestor
(incluindo pagamento de remuneração e de amortização de principal e ganho de
capital na negociação no mercado secundário), conforme informado pelo Gestor.
Fonte: Capitânia S.A.
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As informações abaixo referem-se a um outro fundo de investimento incentivado em infraestrutura
gerido pelo Gestor e foram inseridas a título de exemplo da experiência do Gestor, não tendo qualquer
relação com o Fundo, e não constituem oferta, recomendação e/ou solicitação para subscrição ou
compra de cotas de qualquer fundo de investimento:

Gráfico elaborado pelo Gestor, sendo (a) “Capitânia FIC FI-Infra RF CP”: variação
do valor patrimonial da cota do Capitânia FIC FI-Infra RF CP, conforme informada
pelo Gestor; (b) “Capitânia FIC FI-Infra RF CP (Gross Up)”: informação com intuito
apenas ilustrativo para auxiliar na comparação da variação da cota do Capitânia
FIC FI-Infra RF CP com outros ativos de renda fixa que não sejam incentivados,
considerando o investimento por pessoa física e a tributação do IR à alíquota de
15%; (c) “CDI”: cálculo realizado pelo Gestor a partir dos dados divulgados pela
Quantum Axis; (d) “IDA DI”: cálculo realizado pelo Gestor a partir dos dados
divulgados pela Quantum Axis; e (e) “PL Média Móvel”: valor do patrimônio líquido
médio mensal do Capitânia FIC FI-Infra RF CP apurado no último dia útil de cada
mês, conforme informado pelo Gestor.
Fonte: Capitânia S.A.
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Coordenador Líder
Foi contratada a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. para
prestar os serviços de coordenação, estruturação e distribuição da Oferta.
Histórico e Atividades
(Fonte: XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
O Grupo XP é uma plataforma tecnológica de investimentos e de serviços financeiros, que tem por
missão transformar o mercado financeiro no Brasil e melhorar a vida das pessoas.
A XP Investimentos foi fundada em 2001, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul,
como um escritório de agentes autônomos de investimento com foco em investimentos em bolsa de
valores e oferecendo educação financeira para os investidores, vindo a tornar-se uma corretora de
valores em 2007. Com o propósito de oferecer educação e de melhorar a vida das pessoas por meio
de investimentos independentes dos grandes bancos, a XP Investimentos vivenciou uma rápida
expansão. Em 2017, o Itaú Unibanco adquiriu participação minoritária no Grupo XP, de 49,9%,
reafirmando o sucesso de seu modelo de negócios.
Em dezembro de 2019, a XP Inc., sociedade holding do Grupo XP, realizou uma oferta inicial de ações
na Nasdaq, sendo avaliada em mais de R$78 bilhões à época.
O Grupo XP tem as seguintes áreas de atuação: (a) corretora de valores, que inclui serviços de
corretagem e assessoria de investimentos para clientes pessoa física e jurídica, coordenação e
estruturação de ofertas públicas e, além disso, possui uma plataforma de distribuição de fundos
independentes com mais de 590 fundos de 150 gestores; (b) asset management, com mais de
R$40.000.ooo.ooo,00 sob gestão, sendo que via XP Asset Management oferece fundos de
investimento em renda fixa, renda variável e fundos de investimento imobiliários; e (c) mercado de
capitais, que engloba um portfólio completo de serviços e soluções para adequação de estrutura de
capital e assessoria financeira. Além da marca “XP” (www.xpi.com.br), o Grupo XP ainda detém as
marcas “Rico” (www.rico.com.vc) e “Clear” (www.clear.com.br).
Em 30 de junho de 2020, o Grupo XP contava com mais de 2.360.000 clientes ativos e mais de 7.000
agentes autônomos de investimento em sua rede, totalizando R$436 bilhões de ativos sob custódia, e
com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Miami, Nova Iorque, Londres e Genebra.
Atividade de Mercado de Capitais da XP Investimentos
A área de mercado de capitais atua com presença global, oferecendo a clientes corporativos e
investidores uma ampla gama de produtos e serviços por meio de uma equipe experiente e dedicada
aos seguintes segmentos: Dívida Local (debêntures, debêntures de infraestrutura, certificados de
recebíveis imobiliários, certificado de recebíveis do agronegócio, certificado de direitos creditórios do
agronegócio, fundo de investimento em direitos creditórios, letra financeira), Dívida Internacional
(bonds), Securitização, Equity Capital Markets, M&A, Crédito Estruturado, Project Finance e
Development Finance.
No segmento de renda fixa e híbridos, a XP Investimentos apresenta posição de destaque, tendo
ocupado o primeiro lugar na distribuição de fundos de investimento imobiliário no Ranking de Renda
Fixa e Híbridos – Distribuição da ANBIMA de julho de 2020, tendo coordenado 15 ofertas que
totalizaram aproximadamente R$5,3 bilhões em volume distribuído, representando 56% de
participação nesse segmento até julho de 2020. Ainda nesse ranking, detém a primeira colocação nas
emissões de certificado de recebíveis do agronegócio e a segunda colocação nas emissões de
certificados de recebíveis imobiliários. Na visão consolidada, que engloba debêntures, notas
promissórias e securitização, a XP Investimentos está classificada, nesse mesmo ranking, em terceiro
lugar, tendo distribuído aproximadamente R$2,4 bilhões em 22 operações até julho de 2020.
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Em renda variável, a XP Investimentos oferece serviços para estruturação de ofertas públicas
primárias e secundárias de ações. A condução das operações é realizada em âmbito global com o apoio
de uma equipe de equity sales presente na América do Norte, América Latina e Europa e de uma
equipe de equity research que cobre mais de 45 (quarenta e cinco) empresas de diversos setores. Em
2019, a XP Investimentos atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets atuando
(a) como assessora do Grupo CB na estruturação da operação de R$2.300.000.000,00 que alterou a
estrutura societária da Via Varejo; (b) no follow-on da Petrobras no valor de R$7.300.000.000,00;
(c) no follow-on da Light no valor de R$2.500.000.000,00; (d) no IPO da Afya no valor de
US$250.000.000,00; (e) no follow-on da Movida no valor de R$832.000.000,00; (f) no follow-on
da Omega Geração no valor de R$830.000.000,00; (g) no IPO da Vivara no valor de
R$2.041.000,00; (h) no follow-on de Banco do Brasil no valor de R$5.837.000,00; (i) no follow-on
de LOG Commercial Properties no valor de R$637.000.000,00; (j) no IPO da C&A no valor de
R$1.627.000,00; (k) no IPO do Banco BMG no valor de R$1.391.000.000,00; (l) no follow-on de
Cyrela Commercial Properties no valor de R$760.000.000,00; (m) no IPO da XP Inc. no valor de
R$9.276.000,00; e (n) no follow-on da Unidas no valor de R$1.837.000,00. Ademais, nos anos de
2016, 2017 e 2018, a XP Investimentos foi líder em alocação de varejo em ofertas de renda variável,
responsável por alocar o equivalente a 72,2%, 53,4%, e 64,1%, respectivamente, do total de ativos de
renda variável alocados nos referidos anos, de acordo com os Rankings de Renda Variável da
ANBIMA.
Adicionalmente, a XP Investimentos possui uma equipe especializada para a área de fusões e
aquisições, oferecendo aos clientes estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e
negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias.
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h^dM/  d^KhZZ/͗ ĂŶĐŽ d' WĂĐƚƵĂů ^͕͘͘ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ ĐŽŵ
ƐĞĚĞŶĂŝĚĂĚĞĚŽZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͕ƐƚĂĚŽĚŽZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶĂWƌĂŝĂĚĞŽƚĂĨŽŐŽ͕
ŶǑ ϱϬϭ͕ ϱǑĂŶĚĂƌ ;ƉĂƌƚĞͿ͕ dŽƌƌĞ ŽƌĐŽǀĂĚŽ͕ ŽƚĂĨŽŐŽ͕ WϮϮϮϱϬͲϬϰϬ͕ ƌĂƐŝů͕ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ŶŽ
EW:ƐŽďŽŶǑϯϬ͘ϯϬϲ͘ϮϵϰͬϬϬϬϭͲϰϱ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƉĞůĂsDƉĂƌĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ
ĚĞĐƵƐƚſĚŝĂĚĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƚŽĞĐůĂƌĂƚſƌŝŽsDŶǑϳ͘ϮϬϰ͕ĚĞϮϱ
ĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϬϯ(“h^dK/Ed”).

;ŝǀͿ
KEdZK>KZ/  ^Z/dhZK͗ d' WĂĐƚƵĂů ^ĞƌǀŝĕŽƐ &ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ^͘͘
dsD͕ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂĚĂ͘

;ǀͿ
/^dZ/h/K͗ƚĞƌĐĞŝƌŽƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐƉĞůŽD/E/^dZKZ͕ĞŵŶŽŵĞĚŽ&hEK͕
ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐƉĂƌĂƚĂŶƚŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽ–KD/E/^dZKZ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐůŝŵŝƚĂĕƁĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐŶĞƐƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĞŶĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͕ƚĞŵĂŵƉůŽƐĞŐĞƌĂŝƐ
ƉŽĚĞƌĞƐƉĂƌĂƉƌĂƚŝĐĂƌƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐăĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽ&hEK͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽ
ĚŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĂŽ&hEK͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ ^ĞŐƵŶĚŽ – K '^dKZ ƉŽĚĞ͕ Ğŵ ŶŽŵĞ ĚŽ &hEK͕ ŶĞŐŽĐŝĂƌ Ă ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ͕ Ă
ĂƋƵŝƐŝĕĆŽŽƵĂǀĞŶĚĂĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽ
ĨŝƌŵĂƌƚŽĚŽƐĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌĐŽŶƚƌĂƚŽƐĞĚĞŵĂŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐăŐĞƐƚĆŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂ
ĚŽ&hEK͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ƐĞŵůŝŵŝƚĂĕĆŽ͕ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ĐĂƌƚĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐ͕
ďŽůĞƚŝŶƐĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ͕ĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĐĞƐƐĆŽ͕ĂĐŽƌĚŽƐĚĞĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞ͕ŵĞŵŽƌĂŶĚŽƐ
ĚĞ ĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ ĂƚĂƐ ĚĞ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐ ŐĞƌĂŝƐ͕ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĐŽŵ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ ŐĞƐƚŽƌĞƐ͕ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌĞƐ ŽƵ ĐƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞƐ ĚŽƐ &/Ͳ/ŶĨƌĂ Ğ ĚŽƐ ĚĞŵĂŝƐ
ĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͕ĞĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽƐĂƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚĞƐƐĞƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͘K'^dKZĚĞǀĞƌĄĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌĂŽD/E/^dZKZ͕ŶŽƐϱ;ĐŝŶĐŽͿŝĂƐjƚĞŝƐ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐ ă ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ ĚĞ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ŽƵ ĚĞŵĂŝƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ ă
ŐĞƐƚĆŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͕ƵŵĂĐſƉŝĂĚĞĐĂĚĂĚŽĐƵŵĞŶƚŽƋƵĞĨŝƌŵĂƌĞŵŶŽŵĞĚŽ
&hEK͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚŽĞŶǀŝŽ͕ŶĂĨŽƌŵĂĞŶŽƐŚŽƌĄƌŝŽƐƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƉĞůŽ
D/E/^dZKZ͕ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŵ Ă ĞƐƚĞ ƷůƚŝŵŽ Ž ĐŽƌƌĞƚŽ
ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐůĞŐĂŝƐĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐƉĂƌĂĐŽŵŽ&hEK͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ dĞƌĐĞŝƌŽ – KďƐĞƌǀĂĚĂƐ ĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ůĞŐĂŝƐ Ğ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ͕ Ž
D/E/^dZKZ͕ Ž '^dKZ͕ Ž h^dK/Ed Ğ ŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽƐ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐƌĞƐƉŽŶĚĞŵƉĞƌĂŶƚĞĂsD͕Žs cotistas do FUNDO (“ŽƚŝƐƚĂƐ”)ĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌ
ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ŶĂĞƐĨĞƌĂĚĞƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ͕ƐĞŵƐŽůŝĚĂƌŝĞĚĂĚĞĞŶƚƌĞƐŝŽƵĐŽŵ
Ž&hEK͕ƉŽƌƐĞƵƐƉƌſƉƌŝŽƐĂƚŽƐĞŽŵŝƐƐƁĞƐĐŽŶƚƌĄƌŝŽƐăůĞŝ͕ĂŽƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ
ŽƵăƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘
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W1dh>K///
WK>1d//Es^d/DEdKKDWK^/K/sZ^/&/KZd/Z
K&hEK


ƌƚŝŐŽϯǑ
O FUNDO é classificado como “ZĞŶĚĂ&ŝǆĂ”, de acordo com a regulamentaĕĆŽǀŝŐĞŶƚĞ, na modalidade “fundo de investimento em cotas de fundos incentivados de
investimento em infraestrutura”, nos termos do ĂƌƚŝŐŽϯǑ͕ΑϭǑ͕ĚĂ>ĞŝŶǑϭϮ͘ϰϯϭĞĚŽĂƌͲ
ƚŝŐŽϭϯϭͲĚĂ/sDϱϱϱ͘

ƌƚŝŐŽϰǑ
K&hEKƚĞŵĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽŽďƚĞƌǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĚĞƐƵĂƐĐŽƚĂƐƉŽƌŵĞŝŽĚĂ
ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽŽƵĚĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ŶŽŵĞƌĐĂĚŽƉƌŝŵĄƌŝŽŽƵƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽ͕;ŝͿĚĞĐŽƚĂƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽ
ĚĞĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƋƵĞƐĞĞŶƋƵĂĚƌĞŵŶŽĂƌƚŝŐŽϯǑ͕ĐĂƉƵƚ͕ĚĂ>ĞŝŶǑϭϮ͘ϰϯϭ͕ƋƵĞ
ƐĞũĂŵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐƉĞůŽD/E/^dZKZ(“&/Ͳ/ŶĨƌĂ” e “ŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂ”, respectivaŵĞŶƚĞͿ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ŵĂƐŶĆŽƐĞůŝŵŝƚĂŶĚŽĂ͕ĐŽƚĂƐĚŽW/dE//E&ZD^dZ/&hEK
/EEd/sK  /Es^d/DEdK D /E&Z^dZhdhZ ZE &/y Z/dK WZ/Ͳ
sK͕ŝŶƐĐƌŝƚŽŶŽEW:ƐŽďŽŶǑϯϴ͘ϭϮϬ͘ϳϭϰͬϬϬϬϭͲϬϲ(“&/Ͳ/ŶĨƌĂDĂƐƚĞƌ/” e “ŽƚĂƐĚŽ&/Ͳ
/ŶĨƌĂDĂƐƚĞƌ/”, respectivamente)͖Ğ;ŝŝͿĚĞŽƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽ
ŶŽƌƚŝŐŽϲǑĂďĂŝǆŽ͘KƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂƉŽĚĞŵƐĞƌŽƵŶĆŽŐĞƌŝĚŽƐƉĞůŽ'^dKZ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽ–KďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚŽĂƌƚŝŐŽϯǑĚĂ>ĞŝŶǑϭϮ͘ϰϯϭ͕ŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ
ŝŶǀĞƐƚŝƌĆŽ͕ƉĞůŽŵĞŶŽƐ͕ϴϱй;ŽŝƚĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ;ŝͿƉƌĞͲ
ƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ĞŵĚĞďġŶƚƵƌĞƐ ĞŵŝƚŝĚĂƐ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ĂƌƚŝŐŽϮǑ ĚĂ >Ğŝ ŶǑϭϮ͘ϰϯϭ͕
;ĂͿƉŽƌ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂ͕ ƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĄƌŝĂ͕ ĂƵƚŽƌŝǌĂƚĄƌŝĂ ŽƵ ĂƌƌĞŶĚĂƚĄƌŝĂ͖ ;ďͿƉŽƌ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ
ĚĞƉƌŽƉſƐŝƚŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂƐŽďĂĨŽƌŵĂĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞƉŽƌĂĕƁĞƐ͖ŽƵ;ĐͿƉĞůŽĐŽŶͲ
ƚƌŽůĂĚŽƌĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĚĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐŶŽƐŝƚĞŶƐ;ĂͿĞ;ďͿĂĐŝŵĂ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌŚŝͲ
ƉſƚĞƐĞ͕desde que constituído sob a forma de sociedade por ações (“ĞďġŶƚƵƌĞƐ/ŶĐĞŶƚŝͲ
ǀĂĚĂƐ”); e (ii)ĞŵŽƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐĞŵŝƚŝĚŽƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĂƌƚŝŐŽϮǑĚĂ>ĞŝŶǑϭϮ͘ϰϯϭ͕ƉĂƌĂ
ĂĐĂƉƚĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĐŽŵǀŝƐƚĂƐĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌƉƌŽũĞƚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŶĂĄƌĞĂĚĞ
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂŽƵĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĞĐŽŶƀŵŝĐĂŝŶƚĞŶƐŝǀĂĞŵƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞŝŶŽͲ
ǀĂĕĆŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĐŽŵŽƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝŽƐŶĂĨŽƌŵĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĚĂƉĞůŽWŽĚĞƌǆĞĐƵƚŝǀŽ&ĞͲ
deral (em conjunto com as Debêntures Incentivadas, “ƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ”).

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽ–ĞƐĚĞƋƵĞƌĞƐƉĞŝƚĂĚĂĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŽ&hEKƉƌĞǀŝƐƚĂ
ŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕Ž'^dKZƚĞƌĄƉůĞŶĂĚŝƐĐƌŝĐŝŽŶĂƌŝĞĚĂĚĞŶĂƐĞůĞĕĆŽĞŶĂĚŝǀĞƌƐŝͲ
ĨŝĐĂĕĆŽĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĂƐĞƌĞŵƐƵďƐĐƌŝƚĂƐŽƵĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐƉĞůŽ&hEK͕ŶĆŽƚĞŶĚŽŽ
'^dKZƋƵĂůƋƵĞƌĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĨŽƌŵĂůĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŽƵĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĞŵƵŵ&/Ͳ/ŶĨƌĂ
ƋƵĞ͕ƉŽƌƐƵĂǀĞǌ͕ĐŽŶĐĞŶƚƌĞŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĞŵƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ;ŝͿĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂƵŵ
ƐĞƚŽƌĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͖;ŝŝͿĚĞĞŵŝƐƐŽƌĞƐƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĞŵĞŵĨĂƐĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
ŽƵƉƌĠͲŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͖ŽƵ;ŝŝŝͿŶŽĐĂƐŽĚĞƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐƋƵĞƐĞũĂŵůĂƐƚƌĞĂĚŽƐĞŵĚŝƌĞŝƚŽƐ
ĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ͕ĐƵũŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐƐĞũĂŵĐĞĚŝĚŽƐƉŽƌƵŵŵĞƐŵŽĐĞĚĞŶƚĞŽƵĚĞǀŝĚŽƐŽƵ
ŐĂƌĂŶƚŝĚŽƐƉŽƌƵŵĚĞǀĞĚŽƌŽƵŐĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͘
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WĂƌĄŐƌĂĨŽdĞƌĐĞŝƌŽ–ƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĚĞƉŽƐŝƚĂĚĂƐĞŵĂŵďŝĞŶƚĞĚĞďŽůƐĂ
ĚĞǀĂůŽƌĞƐŽƵŵĞƌĐĂĚŽĚĞďĂůĐĆŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽYƵĂƌƚŽ–KƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͕ƐƵďƐĐƌŝƚŽƐŽƵĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐƉĞůŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞŵƋƵĞ
Ž&hEKŝŶǀŝƐƚĂ͕ƉŽĚĞƌĆŽĐŽŶƚĂƌĐŽŵŐĂƌĂŶƚŝĂƐƌĞĂŝƐĞͬŽƵĨŝĚĞũƵƐƐſƌŝĂƐƉƌĞƐƚĂĚĂƐƉĞůŽƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĞŵŝƐƐŽƌĞƐŽƵƉŽƌƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͘ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽŽƵĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ
ƉĞůŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂĚĞǀĞƌĄĂďƌĂŶŐĞƌƚŽĚĂƐĂƐƐƵĂƐŐĂƌĂŶƚŝĂƐĞĚĞŵĂŝƐĂĐĞƐƐſƌŝŽƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽYƵŝŶƚŽ–K&hEK͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ŶŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐ
ƉƌŝŵĄƌŝŽĞƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽ͕ďƵƐĐĂƌĄƵŵĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĂůǀŽƉĂƌĂĂƐƐƵĂƐĐŽƚĂƐƋƵĞĂĐŽŵƉĂŶŚĞ
ŽƐƚşƚƵůŽƐĚŽƚĞƐŽƵƌŽŝŶĚĞǆĂĚŽƐăŝŶĨůĂĕĆŽĐŽŵ ĚƵƌĂƚŝŽŶŵĠĚŝĂƐŝŵŝůĂƌăĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ
&hEK͕ ĂĐƌĞƐĐŝĚĂ ĚĞ ƐŽďƌĞƚĂǆĂ ;ƐƉƌĞĂĚͿĚĞ ϭ͕ϱϬй;ƵŵŝŶƚĞŝƌŽ Ğ ĐŝŶƋƵĞŶƚĂ ĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐ
ƉŽƌĐĞŶƚŽͿĂϮ͕ϱϬй;ĚŽŝƐŝŶƚĞŝƌŽƐĞĐŝŶƋƵĞŶƚĂĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿĂŽĂŶŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ
ĂŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƉşƚƵůŽs//
ĚĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘  ZEd/>/>sK Yh/ WZs/^dEK ZWZ^Ed ED
s^ZKE^/ZKDKWZKD^^Kh'ZEd/ZE/DEdK^͕KhhͲ
^E/Z/^K^WZK^Kd/^d^͘

ƌƚŝŐŽϱǑ
K &hEK WK ^dZ yWK^dK  ^/'E/&/d/s KEEdZK D
Kd^ D/d/^ WKZ hD D^DK &/Ͳ/E&Z͕ /E>h/EK K &/Ͳ/E&Z D^dZ/͕ K^
Yh/^͕WKZ^hs͕WKDKEEdZZ^h^/Es^d/DEdK^Dd/sK^/EEd/Ͳ
sK^DKhdZK^d/sK^&/EE/ZK^WKhK^D/^^KZ^͕KDK^Z/^K^
1KZZEd^͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽ–KďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ŶŽƚĂĚĂŵĞŶƚĞŶĞƐƚĞ
ĂƉşƚƵůŽ///͕K&hEK/Es^d/Z͕W>KDEK^͕ϵϱй;EKsEd/EKWKZEdKͿ
K ^h WdZ/DNE/K D Kd^  &/Ͳ/E&Z͕ /E>h/EK Kd^ K &/Ͳ/E&Z
D^dZ/͘K^&/Ͳ/E&Z͕/E>h/EKK&/Ͳ/E&ZD^dZ/͕WKZ^hs͕W>/D͕EK
D1E/DK͕ ϴϱй;K/dEd  /EK WKZ EdKͿ K ^h WdZ/DNE/K >1Yh/K EK^
d/sK^/EEd/sK^͕K^Yh/^^KKE^/ZK^d/sK^Z/dKWZ/sK
EK^ dZDK^  /sDϱϱϱ͘ K &hEK͕ ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ ĞƐƚĄ ƐƵũĞŝƚŽ ĂŽ ƌŝƐĐŽ ĚĞ ƉĞƌĚĂ
ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůĚŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĞŵĐĂƐŽĚĞĞǀĞŶƚŽƐƋƵĞĂĐĂƌƌĞƚĞŵŽŶĆŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐ
ƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂƐĐĂƌƚĞŝƌĂƐĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ŵĂƐŶĆŽƐĞůŝŵŝƚĂŶĚŽ
Ă͕ƉŽƌĨŽƌĕĂĚĞĨĂůġŶĐŝĂ͕ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůŽƵĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů͕ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽŽƵŽƵƚƌŽƌĞŐŝŵĞ
ƐĞŵĞůŚĂŶƚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐĞŵŝƐƐŽƌĞƐĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ĂŽƐŐĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐĚŽƐƚŝǀŽƐ
/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͘

ƌƚŝŐŽϲǑ
K&hEKŽďĞĚĞĐĞƌĄĂŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐůŝŵŝƚĞƐĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşͲ
ƋƵŝĚŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƐWĂƌĄŐƌĂĨŽƐdĞƌĐĞŝƌŽĞYƵĂƌƚŽĂďĂŝǆŽ͗
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>/D/d^WKZDK>/d/sK
&/EE/ZK
/–ŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͗
;ŝͿŽƚĂƐ ĚĞ &/Ͳ/ŶĨƌĂ ĞŵŝƚŝĚĂƐ ƉŽƌ &/Ͳ/ŶĨƌĂ
ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐĞŵŐĞƌĂů
;ŝŝͿŽƚĂƐ ĚĞ &/Ͳ/ŶĨƌĂ ĞŵŝƚŝĚĂƐ ƉŽƌ &/Ͳ/ŶĨƌĂ
ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĂƌƚŝŐŽϵǑͲĚĂ/ŶƐͲ
ƚƌƵĕĆŽsDŶǑϱϯϵ͕ĚĞϭϯĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞ
2013 (“/sDϱϯϵ”)
;ŝŝŝͿŽƚĂƐ ĚĞ &/Ͳ/ŶĨƌĂ ĞŵŝƚŝĚĂƐ ƉŽƌ &/Ͳ/ŶĨƌĂ
ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ
ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ž ĂƌƚŝŐŽϵǑͲ ĚĂ
/sDϱϯϵ
//–KƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͗
;ŝͿƚşƚƵůŽƐƉƷďůŝĐŽƐĨĞĚĞƌĂŝƐ
;ŝŝͿƚşƚƵůŽƐĚĞƌĞŶĚĂĨŝǆĂĞŵŝƚŝĚŽƐƉŽƌŝŶƐƚŝͲ
ƚƵŝĕĆŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ Ğŵ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ŶŽ
ƉĂşƐ
;ŝǀͿĐŽƚĂƐĚĞĨƵŶĚŽƐĚĞşŶĚŝĐĞƋƵĞƌĞĨůŝƚĂŵ
ĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĞĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞşŶĚŝĐĞƐĚĞ
ƌĞŶĚĂĨŝǆĂ
;ǀͿĐŽƚĂƐĚĞĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŶƋƵĂͲ
ĚƌĂĚŽƐ ŶŽ ĂƌƚŝŐŽϭϭϵ͕ s͕ ĚĂ /sDϱϱϱ͕
ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐ ƉĞůŽ D/E/^Ͳ
dZKZ


WZEdh>
;ĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚŽ
&hEKͿ
/E/s/h>
'Z'K
D1E/DK Dy/DK D1E/DK Dy/DK
ϳϱйϭ

ϭϬϬй

Ϭй

ϮϬй

Ϭй

ϱйϮ

Ϭй

ϱйϯ

Ϭй

ϱйϱ

Ϭй

ϱйϲ

Ϭй

ϱйϲ

ϵϱйϭ

ϭϬϬй

Ϭй

ϱйϰ

KďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽYƵĂƌƚŽĚĞƐƚĞƌƚŝŐŽϲǑ͘
ĞŶƚƌŽĚŽůŝŵŝƚĞĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĂĂůşŶĞĂ;ŝŝͿĚŽŝƚĞŵI da tabela “Limites por Modalidade de Ativo Financeiro”.
ϯ
ƚĠƋƵĞĞŶĐĞƌƌĂĚŽƐŽƐƉƌĂǌŽƐĚĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂƌĞĨĞƌŝĚŽƐŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽYƵĂƌƚŽĚĞƐƚĞƌƚŝŐŽ
ϲǑĞƌĞƐƉĞŝƚĂĚŽƐŽƐůŝŵŝƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽYƵŝŶƚŽĚĞƐƚĞŵĞƐŵŽƌͲ
ƚŝŐŽ͕Ž&hEKƉŽĚĞƌĄŝŶǀĞƐƚŝƌ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ/sDϱϱϱ͕ĂƚĠϭϬϬй;ĐĞŵƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşͲ
ƋƵŝĚŽŶĆŽŝŶǀĞƐƚŝĚŽĞŵŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞŵƚşƚƵůŽƐƉƷďůŝĐŽƐĨĞĚĞƌĂŝƐ͘
ϰ
KďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽYƵŝŶƚŽĚĞƐƚĞƌƚŝŐŽϲǑ͘
ϱ
ƚĠƋƵĞĞŶĐĞƌƌĂĚŽƐŽƐƉƌĂǌŽƐĚĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂƌĞĨĞƌŝĚŽƐŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽYƵĂƌƚŽĚĞƐƚĞƌƚŝŐŽ
ϲǑĞƌĞƐƉĞŝƚĂĚŽƐŽƐůŝŵŝƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽYƵŝŶƚŽĚĞƐƚĞŵĞƐŵŽƌͲ
ƚŝŐŽ͕Ž&hEKƉŽĚĞƌĄŝŶǀĞƐƚŝƌ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ/sDϱϱϱ͕ĂƚĠϭϬϬй;ĐĞŵƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşͲ
ƋƵŝĚŽŶĆŽŝŶǀĞƐƚŝĚŽĞŵŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞŵƚşƚƵůŽƐĚĞƌĞŶĚĂĨŝǆĂĞŵŝƚŝĚŽƐƉŽƌŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂĞŵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽŶŽƉĂşƐ͘
ϭ
Ϯ
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WZEdh>;ĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽ
ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚŽ&hEKͿ

>/D/d^WKZD/^^KZ

/–ŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞŵŝƚŝĚĂƐƉŽƌƵŵŵĞƐŵŽ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ŽďͲ
ƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽŝƚĞŵI da tabela “Limites por ModaƚĠϭϬϬй
lidade de Ativo Financeiro”
//–KƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂhŶŝĆŽ&ĞĚĞƌĂů
ƚĠϱйϳ
///–KƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĞƵŵĂŵĞƐŵĂ
ƚĠϱйϴ
ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ
/s – ŽƚĂƐ ĚĞ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ Ƶŵ ŵĞƐŵŽ ĨƵŶĚŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝͲ
ŵĞŶƚŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞƉƌĞǀŝƐƚŽŶĂĂůşŶĞĂ;ŝǀͿŽƵ;ǀͿĚŽŝƚĞŵ//
ƚĠϱйϵ
da tabela “Limites por Modalidade deAtivo Financeiro”

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽ–K&hEKƌĞƐƉĞŝƚĂƌĄĂŝŶĚĂŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐůŝŵŝƚĞƐ͗

/ – KƵƚƌŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĚĞ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚŽ
ƚĠϱйĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
D/E/^dZKZ͕ ĚŽ '^dKZ ŽƵ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ Ă ĞůĞƐ
ĚŽ&hEK
ůŝŐĂĚĂƐ
//–ŽƚĂƐĚĞĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐ ŽƵ ŐĞƌŝĚŽƐ ƉĞůŽ D/E/^dZKZ͕ ƉĞůŽ
ƚĠϭϬϬйĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
'^dKZ ŽƵ ƉŽƌ ĞŵƉƌĞƐĂƐ Ă ĞůĞƐ ůŝŐĂĚĂƐ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ Ž
ůşƋƵŝĚŽĚŽ&hEK
disposto na tabela “Limites por Emissor”
///–KƉĞƌĂĕƁĞƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀŽƐƉĂƌĂƉƌŽƚĞĕĆŽ ƚĠϭ;ƵŵĂͿǀĞǌŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
ĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂ;ŚĞĚŐĞͿ
ůşƋƵŝĚŽĚŽ&hEK

ƚĠƋƵĞĞŶĐĞƌƌĂĚŽƐŽƐƉƌĂǌŽƐĚĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂƌĞĨĞƌŝĚŽƐŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽYƵĂƌƚŽĚĞƐƚĞƌƚŝŐŽ
ϲǑĞƌĞƐƉĞŝƚĂĚŽƐŽƐůŝŵŝƚĞƐ ŵĄǆŝŵŽƐĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽ YƵŝŶƚŽĚĞƐƚĞŵĞƐŵŽ
ƌƚŝŐŽ͕Ž&hEKƉŽĚĞƌĄŝŶǀĞƐƚŝƌĂƚĠŽůŝŵŝƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽƉŽƌŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞĂƚŝǀŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
ƉĞƌŵŝƚŝĚŽƉĞůĂ/sDϱϱϱĞŵ;ŝͿĐŽƚĂƐĚĞĨƵŶĚŽƐĚĞşŶĚŝĐĞƋƵĞƌĞĨůŝƚĂŵĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĞĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞ
şŶĚŝĐĞƐĚĞƌĞŶĚĂĨŝǆĂ͖Ğ;ŝŝͿĐŽƚĂƐĚĞĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŶƋƵĂĚƌĂĚŽƐŶŽĂƌƚŝŐŽϭϭϵ͕s͕ĚĂ/sDϱϱϱ͘
ϳ
ƚĠƋƵĞĞŶĐĞƌƌĂĚŽƐŽƐƉƌĂǌŽƐĚĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂƌĞĨĞƌŝĚŽƐŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽYƵĂƌƚŽĚĞƐƚĞƌƚŝŐŽ
ϲǑĞƌĞƐƉĞŝƚĂĚŽƐŽƐůŝŵŝƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽYƵŝŶƚŽĚĞƐƚĞŵĞƐŵŽƌͲ
ƚŝŐŽ͕Ž&hEKƉŽĚĞƌĄŝŶǀĞƐƚŝƌ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ/sDϱϱϱ͕ĂƚĠϭϬϬй;ĐĞŵƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşͲ
ƋƵŝĚŽŶĆŽŝŶǀĞƐƚŝĚŽĞŵŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞŵĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂhŶŝĆŽ&ĞĚĞƌĂů͘
ϴ
ƚĠƋƵĞĞŶĐĞƌƌĂĚŽƐŽƐƉƌĂǌŽƐĚĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂƌĞĨĞƌŝĚŽƐŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽYƵĂƌƚŽĚĞƐƚĞƌƚŝŐŽ
ϲǑĞƌĞƐƉĞŝƚĂĚŽƐŽƐůŝŵŝƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽYƵŝŶƚŽĚĞƐƚĞŵĞƐŵŽƌͲ
ƚŝŐŽ͕Ž&hEKƉŽĚĞƌĄŝŶǀĞƐƚŝƌ͕ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐĚĂ/sDϱϱϱ͕ĂƚĠϮϬй;ǀŝŶƚĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşͲ
ƋƵŝĚŽŶĆŽŝŶǀĞƐƚŝĚŽĞŵŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞŵĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĞƵŵĂŵĞƐŵĂŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĨŝŶĂŶͲ
ĐĞŝƌĂ͘
ϵ
ƚĠƋƵĞĞŶĐĞƌƌĂĚŽƐŽƐƉƌĂǌŽƐĚĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂƌĞĨĞƌŝĚŽƐŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽYƵĂƌƚŽĚĞƐƚĞƌƚŝŐŽ
ϲǑĞƌĞƐƉĞŝƚĂĚŽƐŽƐůŝŵŝƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽYƵŝŶƚŽĚĞƐƚĞŵĞƐŵŽƌͲ
ƚŝŐŽ͕Ž&hEKƉŽĚĞƌĄŝŶǀĞƐƚŝƌ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ/sDϱϱϱ͕ĂƚĠϭϬϬй;ĐĞŵƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşͲ
ƋƵŝĚŽŶĆŽŝŶǀĞƐƚŝĚŽĞŵŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞŵĐŽƚĂƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĞƵŵŵĞƐŵŽĨƵŶĚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƉƌĞͲ
ǀŝƐƚŽŶĂĂůşŶĞĂ;ŝǀͿŽƵ;ǀͿĚŽŝƚĞŵII da tabela “Limites por Modalidade de Ativo Financeiro”.
ϲ
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/s – KƉĞƌĂĕƁĞƐ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ĚĞƌŝǀĂƚŝǀŽƐ ƉĂƌĂ
ĂůĂǀĂŶĐĂŐĞŵ
s–ƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽŵŽĂƚŝǀŽƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ
ƉƌŝǀĂĚŽ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂ

sĞĚĂĚŽ
EŽŵşŶŝŵŽ͕ϵϱйĚŽ
ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚŽ
&hEKϭϬ
sĞĚĂĚŽ

s/–ƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŶĞŐŽĐŝĂĚŽƐŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽ–WĂƌĂĨŝŶƐĚŽƐůŝŵŝƚĞƐƉŽƌĞŵŝƐƐŽƌĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶŽĐĂƉƵƚ͕ĐŽŶƐŝĚĞͲ
ƌĂŵͲƐĞĐŽŵŽĚĞƵŵŵĞƐŵŽĞŵŝƐƐŽƌŽƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚŽƐƐĞƵƐĐŽŶƚƌŽůĂͲ
ĚŽƌĞƐ;ŝŶĐůƵƐŝǀĞƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞƐĂŽŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞͿĞĚĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂͲ
mente, controladas, coligadas ou sob controle comum do referido emissor (“'ƌƵƉŽĐŽͲ
ŶƀŵŝĐŽ”).

WĂƌĄŐƌĂĨŽdĞƌĐĞŝƌŽ–EŽĐĂƐŽĚĞƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐĞŵŝƚŝĚŽƐƉŽƌƵŵĞŵŝƐƐŽƌƋƵĞƐĞũĂƐŽͲ
ĐŝĞĚĂĚĞĚĞƉƌŽƉſƐŝƚŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͕ŽůŝŵŝƚĞƉŽƌĞŵŝƐƐŽƌƌĞĨĞƌŝĚŽĂĐŝŵĂƐĞƌĄĐŽŵƉƵƚĂĚŽĐŽŶͲ
ƐŝĚĞƌĂŶĚŽͲƐĞĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĚĞƉƌŽƉſƐŝƚŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽĐŽŵŽƵŵĞŵŝƐƐŽƌŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ĚĞƐĚĞ
ƋƵĞŚĂũĂĂĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞŐĂƌĂŶƚŝĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĞ
ĂĐĞƐƐſƌŝĂƐĞƋƵĞĞůĂƐŶĆŽƐĞũĂŵĐŽŶĐĞĚŝĚĂƐƉŽƌŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƐĞƵ'ƌƵƉŽĐŽŶƀŵŝĐŽ͕ĞǆͲ
ĐĞƚŽŶŽĐĂƐŽĚĞŐĂƌĂŶƚŝĂƐƌĞĂŝƐŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƐŽďƌĞĂƐĂĕƁĞƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚŽƉƌſƉƌŝŽĞŵŝƐƐŽƌ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽYƵĂƌƚŽ–K&hEKŽďƐĞƌǀĂƌĄŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉƌĂǌŽƐĚĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĂƐƵĂ
ĐĂƌƚĞŝƌĂ͗;ŝͿĂƉſƐϭϴϬ;ĐĞŶƚŽĞŽŝƚĞŶƚĂͿĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĚĂƚĂĚĂϭǐ;ƉƌŝŵĞŝƌĂͿŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂͲ
ção de cotas (“ĂƚĂĚĂϭǐ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ”), no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do
ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚŽ&hEKĚĞǀĞĞƐƚĂƌĂƉůŝĐĂĚŽĞŵŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͖Ğ;ŝŝͿĂƉſƐϮ;ĚŽŝƐͿ
ĂŶŽƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĂƚĂĚĂϭǐ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϵϱй;ŶŽǀĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿ
ĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚŽ&hEKĚĞǀĞĞƐƚĂƌĂƉůŝĐĂĚŽĞŵŽƚĂƐĚĞ&/ͲInfra (“ůŽĐĂĕĆŽDşͲ
ŶŝŵĂ”).

WĂƌĄŐƌĂĨŽYƵŝŶƚŽ–ǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞ ŽƐƉƌĂǌŽƐ ĚĞ ĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐŶŽ
WĂƌĄŐƌĂĨŽdĞƌĐĞŝƌŽĂĐŝŵĂ͕Ž&hEKƉŽĚĞƌĄĂůŽĐĂƌŵĂŝƐĚĞϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐĞƵ
ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĞŵŽƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ƋƵĞŶĆŽƐĞũĂŵĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ĐŽŶͲ
ĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽƐ ŶŽ ŝƚĞŵII da tabela “Limites por Modalidade de Ativo Financeiro”͕ ŶŽ
ĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞƌƚŝŐŽϲǑ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞ͗;ŝͿĂƚĠϭϴϬ;ĐĞŶƚŽĞŽŝƚĞŶƚĂͿĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĂƚĂĚĂ
ϭǐ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ ŶŽ ŵĄǆŝŵŽ͕ ϭϬϬй;ĐĞŵ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĚŽ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ůşƋƵŝĚŽ ĚŽ &hEK
ƉŽĚĞƐĞƌĂƉůŝĐĂĚŽĞŵŽƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͖Ğ;ŝŝͿĞŶƚƌĞϭϴϬ;ĐĞŶƚŽĞŽŝƚĞŶƚĂͿĚŝĂƐĞ
Ϯ;ĚŽŝƐͿĂŶŽƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĂƚĂĚĂϭǐ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŶŽŵĄǆŝŵŽ͕ϯϯй;ƚƌŝŶƚĂĞƚƌġƐƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚŽ&hEKƉŽĚĞƐĞƌĂƉůŝĐĂĚŽĞŵŽƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞǆƚŽ–KƐůŝŵŝƚĞƐĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĞƐƚĞZĞŐƵͲ
ůĂŵĞŶƚŽ Ğ ŶĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ůĞŐĂŝƐ Ğ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ƐĞƌĆŽ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĂ
KďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽYƵĂƌƚŽĚĞƐƚĞƌƚŝŐŽϲǑ͘

ϭϬ
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ĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĚŽ&hEKĐŽŵĂƐĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝͲ
ŵĞŶƚŽŝŶǀĞƐƚŝĚŽƐƉĞůŽ&hEK͕ƌĞƐƐĂůǀĂĚĂƐĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐĚĞĚŝƐƉĞŶƐĂĚĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽƉƌĞͲ
ǀŝƐƚĂƐŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĠƚŝŵŽ–K&hEKWKZYh/Z/Zd/sK^KhDK>/^KWZ/Ͳ
KE/^  Z^WKE^/>/  W^^K^ &1^/^ Kh :hZ1/^  /Z/dK WZ/Ͳ
sK͕KhD/^^KZ^Wj>/K^YhEKhE/K&Z>͕YhDKE:hEdK
yD ϱϬй ;/EYhEd WKZ EdKͿ K WdZ/DNE/K >1Yh/K K &hEK͘ K
&hEK^dZ^h:/dK^/'E/&/d/s^WZ^D^KEKW'DEdK
d/^d/sK^ͬKhDK>/^KWZ/KE/^͘

ƌƚŝŐŽϳǑ
ƉůŝĐĂŵͲƐĞĂŽƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŽďũĞƚŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐĂĚĂƐ
ĞŵƋƵĞŽ&hEKĂƐƐƵŵĂŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĚĞƌĞĐŽŵƉƌĂŽƐůŝŵŝƚĞƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐŶŽƌƚŝŐŽϲǑ
ĂĐŝŵĂ͘

ƌƚŝŐŽϴǑ
ǀĞĚĂĚĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐƉĞůŽ&hEKĞŵĐŽƚĂƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĞ
ĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƋƵĞŝŶǀŝƐƚĂŵĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞŶŽ&hEK͘

ƌƚŝŐŽϵǑ
K&hEKƉŽĚĞƌĄƌĞĂůŝǌĂƌŽƉĞƌĂĕƁĞƐŶĂƐƋƵĂŝƐĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂĚͲ
ŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐŽƵŐĞƌŝĚŽƐƉĞůŽD/E/^dZKZ͕ƉĞůŽ'^dKZŽƵƉŽƌŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƐƐĞƵƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ'ƌƵƉŽƐĐŽŶƀŵŝĐŽƐĂƚƵĞŵŶĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽ–KďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞƐƚĞĂƉşƚƵůŽ///͕Ž&hEKĂƉůŝĐĂƌĄ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕
ϵϱй;ŶŽǀĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽŶĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ
ŽƚĂƐĚŽ &/Ͳ/ŶĨƌĂDĂƐƚĞƌ/͘ KƐ &/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽ &/Ͳ/ŶĨƌĂ DĂƐƚĞƌ/͕ ƉŽƌ ƐƵĂ ǀĞǌ͕ ;ŝͿƐĆŽ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐƉĞůŽD/E/^dZKZ͖;ŝŝͿƉŽĚĞŵƐĞƌŐĞƌŝĚŽƐƉĞůŽ'^dKZ͖Ğ;ŝŝŝͿƉŽĚĞƌĆŽ
;ĂͿƐƵďƐĐƌĞǀĞƌŽƵĂĚƋƵŝƌŝƌƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐĞŽƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐƵũŽƐĞŵŝƐƐŽƌĞƐ
ƐĞũĂŵ;ϭͿĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐŽƵŐĞƌŝĚŽƐƉĞůŽD/E/^dZKZ͕ƉĞůŽ
'^dKZŽƵƉŽƌŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƐƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ'ƌƵƉŽƐĐŽŶƀŵŝĐŽƐ͖ŽƵ;ϮͿĐŽŵƉĂŶŚŝĂƐ
ŝŶǀĞƐƚŝĚĂƐƉŽƌĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐŽƵŐĞƌŝĚŽƐƉĞůŽD/E/^dZKZ͕
ƉĞůŽ'^dKZŽƵƉŽƌŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƐƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ'ƌƵƉŽƐĐŽŶƀŵŝĐŽƐ͖Ğ;ŝŝͿƌĞĂůŝǌĂƌ
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐŶĂƐƋƵĂŝƐĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐŽƵŐĞƌŝĚŽƐƉĞůŽD/E/^dZͲ
KZ͕ƉĞůŽ'^dKZŽƵƉŽƌŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƐƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ'ƌƵƉŽƐĐŽŶƀŵŝĐŽƐĂƚƵĞŵŶĂ
ĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐĞŽƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐĨŝͲ
ŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĚĞ ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞ ĚĞ ŽƵƚƌŽƐ ĨƵŶĚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐ ŽƵ ŐĞƌŝĚŽƐ
ƉĞůŽ D/E/^dZKZ͕ ƉĞůŽ '^dKZ ŽƵ ƉŽƌ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚŽƐ ƐĞƵƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ 'ƌƵƉŽƐ
ĐŽŶƀŵŝĐŽƐ͘

ƌƚŝŐŽϭϬ
EŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽWĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽĚŽƌƚŝŐŽϰǑĂĐŝŵĂ͕Ž'^dKZ͕ǀŝƐĂŶĚŽ
ĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĂŵĞůŚŽƌƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ƉŽĚĞƌĄ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂĚĂƐĂƐůŝŵŝƚĂĕƁĞƐĚĞƐƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ŵĂƐŶĆŽůŝŵŝƚĂĚŽĂ͕ŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƌƚŝŐŽϲǑĂĐŝŵĂͿĞĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽ
ĞĚĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͕ĚĞĨŝŶŝƌůŝǀƌĞŵĞŶƚĞŽŐƌĂƵĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ
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&hEK͘EĆŽŽďƐƚĂŶƚĞĂĚŝůŝŐġŶĐŝĂĚŽ'^dKZĞŵƐĞůĞĐŝŽŶĂƌĂƐŵĞůŚŽƌĞƐŽƉĕƁĞƐĚĞŝŶǀĞƐͲ
ƚŝŵĞŶƚŽ͕ŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĚŽ&hEKĞƐƚĆŽ͕ƉŽƌƐƵĂƉƌſƉƌŝĂŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ƐƵũĞŝƚŽƐĂĨůƵƚƵĂĕƁĞƐ
ƚşƉŝĐĂƐĚŽŵĞƌĐĂĚŽĞĂŽƵƚƌŽƐƌŝƐĐŽƐ͕ƋƵĞƉŽĚĞŵŐĞƌĂƌĂĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚŽƐĂƚŝǀŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ
ĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͘ĞǀĞŶƚƵĂůĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŽ&hEKĞŵĚĞƚĞƌŵŝͲ
ŶĂĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂƉŽĚĞƌĄĂƵŵĞŶƚĂƌĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐƵĂĐĂƌƚĞŝƌĂĂŽƐƌŝƐĐŽƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐĂĐŝŵĂ
Ğ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĂŵƉůŝĂƌĂǀŽůĂƚŝůŝĚĂĚĞĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEK͘

ƌƚŝŐŽϭϭ
KƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚŽ&hEK͕ƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĞƐƚĞĂƉşƚƵůŽ///͕ŶĆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵ͕ƐŽď
ƋƵĂůƋƵĞƌŚŝƉſƚĞƐĞ͕ŐĂƌĂŶƚŝĂĚŽ&hEK͕ĚŽD/E/^dZKZŽƵĚŽ'^dKZƋƵĂŶƚŽăƐĞŐƵͲ
ƌĂŶĕĂ͕ăƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĞăůŝƋƵŝĚĞǌĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂ Ğ ĚŽƐĚĞŵĂŝƐ ĂƚŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͘

ƌƚŝŐŽϭϮ
KƐƌĞĐƵƌƐŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽ&hEKƉĂƌĂŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŶĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ
/ŶĨƌĂĞŶŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĞƌĆŽĂƉŽƌƚĂĚŽƐƉĞůŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂƐƵďƐĐƌŝͲ
ĕĆŽĞĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEK͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘

W1dh>K/s
ZDhEZK

ƌƚŝŐŽϭϯ
WĞůŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŐĞƐƚĆŽ͕ƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂ͕ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌŝĂĞĞƐĐƌŝͲ
ƚƵƌĂĕĆŽ͕Ž&hEKƉĂŐĂƌĄĂƚĂǆĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂƵŵƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĂŶƵĂůĚĞ
ϭй;ƵŵƉŽƌĐĞŶƚŽͿƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚŽ&hEK͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽ–ůĠŵĚĂƚĂǆĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞƌƚŝŐŽϭϯ͕Ž
&hEK ĞƐƚĄ ƐƵũĞŝƚŽ ĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ƚĂǆĂĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽƐ &/Ͳ/ŶĨƌĂ ĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐ
ĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŶŽƐƋƵĂŝƐŝŶǀĞƐƚŝƌ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƌĞŐƵůĂŵĞŶͲ
ƚŽƐ͘ƚĂǆĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŵĄǆŝŵĂĂƐĞƌƉĂŐĂƉĞůŽ&hEK͕ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŶĚŽĂƚĂǆĂĚĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŵşŶŝŵĂĚŽ&hEKĞĂƚĂǆĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽƐĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞŝŶǀĞƐƚŝĚŽƐƉĞůŽ&hEK͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ƐĞƌĄĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂϭ͕Ϯϱй;Ƶŵ
ŝŶƚĞŝƌŽĞǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽ–ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂŶĞƐƚĞƌƚŝŐŽϭϯŶĆŽƉŽĚĞƌĄƐĞƌĂƵŵĞŶƚĂĚĂ
ƐĞŵƉƌĠǀŝĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂů͕ŵĂƐƉŽĚĞƌĄƐĞƌƌĞĚƵǌŝĚĂƵŶŝůĂƚĞƌĂůŵĞŶƚĞƉĞůŽ
D/E/^dZKZ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ĐŽŵƵŶŝƋƵĞ ĞƐƐĞ ĨĂƚŽ ĂŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ Ğ ƉƌŽŵŽǀĂ Ă ĚĞǀŝĚĂ
ĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ dĞƌĐĞŝƌŽ – K D/E/^dZKZ ƉŽĚĞƌĄ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ ƋƵĞ ƉĂƌĐĞůĂƐ ĚĂ ƚĂǆĂ ĚĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞƌƚŝŐŽϭϯƐĞũĂŵƉĂŐĂƐĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƉĞůŽ&hEKĂŽƐ
ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŽƐŽŵĂƚſƌŝŽĚĞƐƐĂƐƉĂƌĐĞůĂƐŶĆŽĞǆĐĞĚĂŽ
ŵŽŶƚĂŶƚĞƚŽƚĂůƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞƌƚŝŐŽϭϯ͘

ƌƚŝŐŽϭϰ
WĞůŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĐƵƐƚſĚŝĂĚŽƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞĚĞƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂ
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ĚŽ&hEK͕Žh^dK/EdĨĂƌĄũƵƐĂƵŵĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĂŶƵĂůŵĄǆŝŵĂĚĞϬ͕Ϭй;ǌĞƌŽƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿ͕ƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚŽ&hEK͕ĞǆĐĞƚƵĂĚĂƐĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐ
ăůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ͕ĂŽƌĞŐŝƐƚƌŽĞăĐƵƐƚſĚŝĂĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵŽƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞǀŝĚĂƐƉĞůŽ
&hEK͘

ƌƚŝŐŽϭϱ
ƐƌĞŵƵŶĞƌĂĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽƌƚŝŐŽϭϯĞŶŽƌƚŝŐŽϭϰĂĐŝŵĂƐĞƌĆŽĂƉƌŽƉƌŝͲ
ĂĚĂƐĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵďĂƐĞĞŵϮϱϮ;ĚƵǌĞŶƚŽƐĞĐŝŶƋƵĞŶƚĂĞĚŽŝƐͿŝĂƐjƚĞŝƐ͕ƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌ
ĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚŽ&hEK͘ƐƐĂƐƌĞŵƵŶĞƌĂĕƁĞƐĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌƉĂŐĂƐŵĞŶƐĂůŵĞŶƚĞ͕
ƉŽƌƉĞƌşŽĚŽƐǀĞŶĐŝĚŽƐ͕ŶŽϱǑ;ƋƵŝŶƚŽͿŝĂjƚŝůĚŽŵġƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ͘

ƌƚŝŐŽϭϲ
EĆŽƐĞƌĄĐŽďƌĂĚĂĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐƚĂǆĂĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽƵƚĂǆĂĚĞƐĂşĚĂ͘ǆĐĞƚŽ
ƉĞůĂdĂǆĂĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽWƌŝŵĄƌŝĂ͕ŶĆŽƐĞƌĄĐŽďƌĂĚĂĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐŽƵƚƌĂƚĂǆĂĚĞŝŶŐƌĞƐƐŽ͘
KƐĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŝŶǀĞƐƚŝĚŽƐƉĞůŽ&hEK͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ƉŽĚĞƌĆŽĐŽďƌĂƌ
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚĂƐƚĂǆĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐŶĞƐƚĞƌƚŝŐŽϭϲ͘

W1dh>Ks
K^EZ'K^K&hEK

ƌƚŝŐŽϭϳ
ŽŶƐƚŝƚƵĞŵĞŶĐĂƌŐŽƐĚŽ&hEK͕ĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ƋƵĞůŚĞƉŽĚĞŵƐĞƌ
ĚĞďŝƚĂĚĂƐĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͗

;ŝͿ
ƚĂǆĂƐ͕ ŝŵƉŽƐƚŽƐ ŽƵ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ĨĞĚĞƌĂŝƐ͕ ĞƐƚĂĚƵĂŝƐ͕ ŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ ŽƵ ĂƵƚĄƌƋƵŝĐĂƐ͕
ƋƵĞƌĞĐĂŝĂŵŽƵǀĞŶŚĂŵĂƌĞĐĂŝƌƐŽďƌĞŽƐďĞŶƐ͕ĚŝƌĞŝƚŽƐĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚŽ&hEK͖

;ŝŝͿ
ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĐŽŵ Ž ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ Ğŵ ĐĂƌƚſƌŝŽ͕ ŝŵƉƌĞƐƐĆŽ͕ ĞǆƉĞĚŝĕĆŽ Ğ
ƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽƐĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉĞƌŝſĚŝĐĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂ/sDϱϱϱ͖

;ŝŝŝͿ
ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĐŽŵ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚŽ &hEK͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐ
ĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͖

;ŝǀͿ
ŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐĚŽĂƵĚŝƚŽƌŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͖

;ǀͿ
ĞŵŽůƵŵĞŶƚŽƐĞĐŽŵŝƐƐƁĞƐƉĂŐĂƐƉŽƌŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚŽ&hEK͖

;ǀŝͿ
ŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐĚĞĂĚǀŽŐĂĚŽ͕ĐƵƐƚĂƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐƉƌŽĐĞƐƐƵĂŝƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ͕ŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐĞŵ
ƌĂǌĆŽ ĚĞ ĚĞĨĞƐĂ ĚŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ ĚŽ &hEK͕ Ğŵ ũƵşǌŽ ŽƵ ĨŽƌĂ ĚĞůĞ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ Ž ǀĂůŽƌ ĚĂ
ĐŽŶĚĞŶĂĕĆŽŝŵƉƵƚĂĚĂĂŽ&hEK͕ƐĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͖

;ǀŝŝͿ
ƉĂƌĐĞůĂ ĚĞ ƉƌĞũƵşǌŽƐ ŶĆŽ ĐŽďĞƌƚĂ ƉŽƌ ĂƉſůŝĐĞƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŽ Ğ ŶĆŽ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞ
ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĚĞĐƵůƉĂŽƵĚŽůŽĚŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ĚĞƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐĨƵŶĕƁĞƐ͖
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;ǀŝŝŝͿ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ ĚŝƌĞƚĂ ŽƵ ŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ ĂŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĞ ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ǀŽƚŽ
ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚŽ&hEK͖

;ŝǆͿ
ĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ͕ƌĞŐŝƐƚƌŽ͕ĞĐƵƐƚſĚŝĂĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵƚşƚƵůŽƐĞǀĂůŽƌĞƐ
ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͖

;ǆͿ
ƐĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽĚĞĐąŵďŝŽ͕ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐăƐƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ŽƵĐŽŵĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐŽƵƌĞĐŝďŽƐĚĞĚĞƉſƐŝƚŽĚĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͖

;ǆŝͿ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĂŶƵĂů ĚĞǀŝĚĂ ăƐ ďŽůƐĂƐ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ ŽƵ ăƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĚŽ ŵĞƌĐĂĚŽ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽĞŵƋƵĞŽ&hEKƚĞŶŚĂƐƵĂƐĐŽƚĂƐĂĚŵŝƚŝĚĂƐăŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͖

;ǆŝŝͿ
ĂƐƚĂǆĂƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞ͕ƐĞŚŽƵǀĞƌ͕ĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͖

;ǆŝŝŝͿ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐŵŽŶƚĂŶƚĞƐĚĞǀŝĚŽƐĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐŶĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞĂĐŽƌĚŽĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
ĐŽŵďĂƐĞŶĂƚĂǆĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞ͕ƐĞŚŽƵǀĞƌ͕ŶĂƚĂǆĂĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽ͕ĂŝŶĚĂ͕
ŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƚŝŐŽϴϱ͕ΑϴǑ͕ĚĂ/sDϱϱϱ͖Ğ

;ǆŝǀͿ ƐĞŚŽƵǀĞƌ͕ŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐăĂƚŝǀŝĚĂĚĞĚĞĨŽƌŵĂĚŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽͲYƵĂŝƐƋƵĞƌĚĞƐƉĞƐĂƐŶĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽĐĂƉƵƚĐŽŵŽĞŶĐĂƌŐŽƐĚŽ&hEK͕
ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƋƵĞůĂƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƚŝŐŽϴϰ͕ΑϰǑ͕ĚĂ/sDϱϱϱ͕ƐĞĐŽƵďĞƌ͕ĐŽƌƌĞŵƉŽƌĐŽŶƚĂ
ĚŽD/E/^dZKZ͕ĚĞǀĞŶĚŽƐĞƌƉŽƌĞůĞĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐ͘

ƌƚŝŐŽϭϴ
KďƐĞƌǀĂĚĂĂŽƌĚĞŵĚĞĂůŽĐĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽƌƚŝŐŽϯϰĂďĂŝǆŽ͕
Ž'^dKZĚĞǀĞƌĄŵĂŶƚĞƌƵŵĂƌĞƐĞƌǀĂƉĂƌĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐĞŶĐĂƌŐŽƐĚŽ&hEK͕ĚĞƐĚĞĂ
ĂƚĂĚĂϭǐIntegralização até a liquidação do FUNDO (“ZĞƐĞƌǀĂĚĞŶĐĂƌŐŽƐ”). O valor da
ZĞƐĞƌǀĂĚĞŶĐĂƌŐŽƐƐĞƌĄĂƉƵƌĂĚŽƉĞůŽ'^dKZĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄĂŽŵŽŶƚĂŶƚĞĞƐƚŝŵĂĚŽ
ĚŽƐĞŶĐĂƌŐŽƐĚŽ&hEK͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶŽƌƚŝŐŽϭϳĂĐŝŵĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽŵġƐͲĐĂůĞŶͲ
ĚĄƌŝŽŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƐĞŐƵŝŶƚĞ͘KƐƌĞĐƵƌƐŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂZĞƐĞƌǀĂĚĞŶͲ
ĐĂƌŐŽƐƐĞƌĆŽŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĂƉůŝĐĂĚŽƐĞŵĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞŶĆŽƐĞũĂŵĂƐŽƚĂƐĚĞ
&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĚĞŵĂŝƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ jŶŝĐŽ – KƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞƐĐƌŝƚŽƐ ŶŽ ĐĂƉƵƚ ŶĆŽ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŵ ƉƌŽŵĞƐƐĂ ŽƵ
ŐĂƌĂŶƚŝĂ͕ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚŽ '^dKZ ŽƵ͕ ŵĞƐŵŽ͕ ĚŽ D/E/^dZKZ͕ ĚĞ ƋƵĞ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚĂ Ă
ŽƌĚĞŵĚĞĂůŽĐĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽƌƚŝŐŽϯϰĂďĂŝǆŽĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ŚĂǀĞƌĄ
ƌĞĐƵƌƐŽƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĂZĞƐĞƌǀĂĚĞŶĐĂƌŐŽƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĂƉĞŶĂƐ
ƵŵŽďũĞƚŝǀŽĂƐĞƌƉĞƌƐĞŐƵŝĚŽ͘

ƌƚŝŐŽϭϵ
dŽĚŽƐŽƐĐƵƐƚŽƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐƉĞůŽ&hEKƉĂƌĂĂƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽĚŽƐ
ƐĞƵƐĚŝƌĞŝƚŽƐĞƉƌĞƌƌŽŐĂƚŝǀĂƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƋƵĞůĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŵŵĞĚŝĚĂƐĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂŝƐ
ŽƵũƵĚŝĐŝĂŝƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƐĞƵƐĚŝƌĞŝƚŽƐĞŶƋƵĂŶƚŽĚĞƚĞŶƚŽƌĚĂƐŽƚĂƐĚĞ
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&/Ͳ/ŶĨƌĂĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͕ƐĆŽĚĞŝŶƚĞŝƌĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽ&hEK͕ĂƚĠŽůŝŵŝƚĞĚŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ͕ŶĆŽĞƐƚĂŶĚŽŽD/Ͳ
E/^dZKZŽƵŽ'^dKZ͕ĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĨŽƌŵĂ͕ŽďƌŝŐĂĚŽƉĞůŽĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽŽƵƉĞůŽƉĂŐĂͲ
ŵĞŶƚŽĚĞƐƐĞƐĐƵƐƚŽƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐ͘ĂƐŽĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐŶĞƐƚĞƌƚŝŐŽϭϵĞǆĐĞĚĂŵ
ŽůŝŵŝƚĞĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚŽ&hEK͕ŽD/E/^dZKZĚĞǀĞƌĄĐŽŶǀŽĐĂƌĂĂƐƐĞŵͲ
ďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ĂĐĞƌĐĂ ĚĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ Ă ƐĞƌĞŵ ƚŽŵĂĚĂƐ ƉĞůŽ
&hEK͘

W1dh>Ks/
D/^^K͕K>KKs>KZK^Kd^

ƌƚŝŐŽϮϬ
Ɛ ĐŽƚĂƐ ĚŽ &hEK ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĆŽ Ă ĨƌĂĕƁĞƐ ŝĚĞĂŝƐ ĚĞ ƐĞƵ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ͕
ƐĞƌĆŽĞƐĐƌŝƚƵƌĂŝƐĞŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂƐĞĐŽŶĨĞƌŝƌĆŽŽƐŵĞƐŵŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ
ĚŝƌĞŝƚŽƐĚĞǀŽƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘dŽĚĂƐĂƐĐŽƚĂƐƚĞƌĆŽŝŐƵĂůƉƌŝŽͲ
ƌŝĚĂĚĞŶĂŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕ŶĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĞŶŽƌĞƐŐĂƚĞ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ WƌŝŵĞŝƌŽ – Ɛ ĐŽƚĂƐ ƚĞƌĆŽ Ž ƐĞƵ ǀĂůŽƌ ĐĂůĐƵůĂĚŽ ĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĂ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ Ž ǀĂůŽƌ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚĂ ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚŽ &hEK͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĞƐĐƌŝƚĂ ŶŽ
ŵĂŶƵĂůĚŽD/E/^dZKZ͕ĚŝƐƉŽŶşǀĞůŶŽƐĞƵƐŝƚĞ͕ŶŽĞŶĚĞƌĞĕŽǁǁǁ͘ďƚŐƉĂĐƚƵĂů͘ĐŽŵ͕
ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽ–KǀĂůŽƌĚĂĐŽƚĂƌĞƐƵůƚĂĚĂĚŝǀŝƐĆŽĚŽǀĂůŽƌĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ƉĞůŽŶƷŵĞƌŽĚĞĐŽƚĂƐĚŽ&hEKĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ͕ĂƉƵƌĂĚŽƐ͕ĂŵďŽƐ͕ŶŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽ
ĚŝĂ͕ ĂƐƐŝŵ ĞŶƚĞŶĚŝĚŽ͕ Ž ŚŽƌĄƌŝŽ ĚĞ ĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ŵĞƌĐĂĚŽƐ Ğŵ ƋƵĞ Ž &hEK ĂƚƵĞ͕
ŽďƐĞƌǀĂĚŽ͕ƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽĚŽ
ƌƚŝŐŽϮϯĂďĂŝǆŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ dĞƌĐĞŝƌŽ – K ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ǀĂůŽƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĐŽƚĂƐ ĂƋƵŝ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ ŶĆŽ
ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƉƌŽŵĞƐƐĂĚĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͘KƐŽƚŝƐƚĂƐƐŽŵĞŶƚĞƌĞĐĞďĞƌĆŽƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐƐĞŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKĂƐƐŝŵƉĞƌŵŝƚŝƌĞŵ͘

ƌƚŝŐŽϮϭ
ƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞŽƚŝƐƚĂĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂͲƐĞƉĞůĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽĚŽŶŽŵĞĚŽƚŝƚƵůĂƌŶŽ
ƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐŽƚŝƐƚĂƐĚŽ&hEK͘

ƌƚŝŐŽϮϮ
ƐĐŽƚĂƐƚĞƌĆŽǀĂůŽƌƵŶŝƚĄƌŝŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŶĂĂƚĂĚĂϭǐ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂͲ
ĕĆŽ͕ĚĞZΨϭϬϬ͕ϬϬ;ĐĞŵƌĞĂŝƐͿ͘ƉſƐĂĂƚĂĚĂϭǐ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEKƚĞƌĆŽ
ƐĞƵǀĂůŽƌƵŶŝƚĄƌŝŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĨŝŶŝĚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽWĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽĚŽƌƚŝŐŽ
ϮϯĂďĂŝǆŽ͘

ƌƚŝŐŽϮϯ
ƉſƐĂϭǐ;ƉƌŝŵĞŝƌĂͿĞŵŝƐƐĆŽĚĞĐŽƚĂƐĚŽ&hEK͕ŽD/E/^dZKZƉŽͲ
ĚĞƌĄƌĞĂůŝǌĂƌƵŵĂŽƵŵĂŝƐŶŽǀĂƐĞŵŝƐƐƁĞƐĚĞĐŽƚĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĚŽ'^dKZĞ
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ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂů͕ĂƚĠŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĂŐƌĞŐĂĚŽĐŽƌƌĞƐͲ
pondente a R$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais) (“WĂƚƌŝŵƀŶŝŽƵƚŽƌŝǌĂĚŽ”)͘hŵĂ
ǀĞǌĂƚŝŶŐŝĚŽŽůŝŵŝƚĞĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽƵƚŽƌŝǌĂĚŽ͕ŽD/E/^dZKZƐŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĄĞŵŝͲ
ƚŝƌŶŽǀĂƐĐŽƚĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂů͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂƉƌŽƉŽƐƚĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ
ĚŽ'^dKZ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽ–KƐŽƚŝƐƚĂƐƚĞƌĆŽŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂŶĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĞƋƵĂŝƐͲ
ƋƵĞƌŶŽǀĂƐĐŽƚĂƐĞŵŝƚŝĚĂƐ͕ŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĂƐĐŽƚĂƐĞŶƚĆŽĚĞƚŝĚĂƐƉŽƌĐĂĚĂŽƚŝƐƚĂ͘ĂďĞƌĄ
ĂŽD/E/^dZKZĐŽŵƵŶŝĐĂƌŽƐŽƚŝƐƚĂƐĂĐĂĚĂŶŽǀĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞĐŽƚĂƐƉĂƌĂƋƵĞĞǆĞƌͲ
ĕĂŵŽƐĞƵĚŝƌĞŝƚŽĚĞƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĞŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽ
ĂƐĞŐƵŝƌ͗

;ŝͿ
ŽƉƌĂǌŽƉĂƌĂĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĚĞƐĐƌŝƚŽŶĞƐƚĞWĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽ
ƐĞƌĄĚĞĨŝŶŝĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐƉƌĂǌŽƐĞŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĚĂϯ͖

;ŝŝͿ
ĨĂƌĆŽũƵƐĂŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĚĞƐĐƌŝƚŽŶĞƐƚĞWĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽŽƐŽƚŝƐƚĂƐƋƵĞ
ƐĞũĂŵƚŝƚƵůĂƌĞƐĚĞĐŽƚĂƐŶĂĚĂƚĂĚĞĐŽƌƚĞŝŶĚŝĐĂĚĂŶĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚŽD/E/^dZKZŽƵ
ŶĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůƋƵĞĂƉƌŽǀĂƌĂŶŽǀĂĞŵŝƐƐĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͖

;ŝŝŝͿ
ŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ƉŽĚĞƌĆŽ ĐĞĚĞƌ Ž ƐĞƵ ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ Ă ŽƵƚƌŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ŽƵ Ă
ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚĂ Ă ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ Ğŵ ǀŝŐŽƌ Ğ ŽƐ ƉƌĂǌŽƐ Ğ ŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĚĂϯ͖Ğ

;ŝǀͿ
ĂƐŶŽǀĂƐĐŽƚĂƐĞŵŝƚŝĚĂƐĐŽŶĨĞƌŝƌĆŽĂƐĞƵƐƚŝƚƵůĂƌĞƐĚŝƌĞŝƚŽƐƉŽůşƚŝĐŽƐĞĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŝŐƵĂŝƐĂŽƐĚĂƐĚĞŵĂŝƐĐŽƚĂƐũĄĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ ^ĞŐƵŶĚŽ – K ƉƌĞĕŽ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĐŽƚĂƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ŶŽǀĂ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚŽ
&hEKƐĞƌĄĚĞĨŝŶŝĚŽĐŽŵďĂƐĞĞŵƵŵĚŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐ͕ĂƐĞƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽŶĂĚĞͲ
ůŝďĞƌĂĕĆŽĚŽD/E/^dZKZŽƵŶĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůƋƵĞĂƉƌŽǀĂƌĂŶŽǀĂĞŵŝƐƐĆŽ͕ĐŽŶͲ
ĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͗;ŝͿŽǀĂůŽƌƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĚĂĐŽƚĂ͕ĚĞƐĚĞĂĂƚĂĚĂϭǐ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ
ĂƚĠĂĚĂƚĂĚĂĞĨĞƚŝǀĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĞƐƚĞĂƉşƚƵůŽs/͖;ŝŝͿŽƉƌĞĕŽŽďƚŝĚŽŵĞĚŝͲ
ĂŶƚĞĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞĄŐŝŽŽƵĚĞƐĄŐŝŽƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĚĂĐŽƚĂ͕ĐŽŶͲ
ĨŽƌŵĞĚĞĨŝŶŝĚŽƉĞůŽ'^dKZ͕ƚĞŶĚŽĐŽŵŽďĂƐĞĂŵĠĚŝĂĚŽǀĂůŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ
&/Ͳ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ĚŽƐƷůƚŝŵŽƐϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐĂŶƚĞƐĚĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚŽD/E/^dZͲ
KZŽƵĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͖ŽƵ;ŝŝŝͿŽƉƌĞĕŽĚĞĨŝŶŝĚŽĞŵƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞĐŽůĞƚĂĚĞŝŶƚĞŶĕƁĞƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ĂƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚŽŶŽąŵďŝƚŽĚĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƷďůŝĐĂ
ĚĂƐĐŽƚĂƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƐŶŽƌŵĂƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽdĞƌĐĞŝƌŽ–K'^dKZĚĞǀĞƌĄŝŶĐůƵŝƌ͕ŶĂŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĂŽD/E/^dZKZƉĂƌĂĂ
ĞŵŝƐƐĆŽĚĞ ĐŽƚĂƐĚŽ&hEK͕ ĂƚĠ Ž ůŝŵŝƚĞ ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ƵƚŽƌŝǌĂĚŽ͕ ĞŶĂƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĞ
ĞŵŝƐƐĆŽĚĞŶŽǀĂƐĐŽƚĂƐĂƐĞƌĂƉƌĞĐŝĂĚĂƉĞůĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂů͕ĂƉſƐĂƚŝŶŐŝĚŽŽůŝŵŝƚĞĚŽ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽƵƚŽƌŝǌĂĚŽ͕ŽĐƌŝƚĠƌŝŽ͕ĚĞŶƚƌĞĂƋƵĞůĞƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽĂĐŝŵĂ͕
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ĂƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽŶĂĚĞĨŝŶŝĕĆŽĚŽƉƌĞĕŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEK͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽYƵĂƌƚŽ–ŽŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂƌĂƐĐŽƚĂƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚŽ&hEK͕ŽƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐĚĞǀĞͲ
ƌĆŽƉĂŐĂƌ͕ĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĂŽƉƌĞĕŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐĐŽƚĂƐ͕ƵŵĂƚĂǆĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ
ƉƌŝŵĄƌŝĂ͕ƉŽƌĐŽƚĂĞĨĞƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂ͕ĂƋƵĂůƐĞƌĄĚĞƐƚŝŶĂĚĂĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐ
ĐƵƐƚŽƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƌŝŵĄƌŝĂĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEK͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ƐĞŵůŝŵŝƚĂĕĆŽ͕ĂƐĐŽŵŝƐͲ
ƐƁĞƐĚĞǀŝĚĂƐĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞƐ͕ŽƐĐƵƐƚŽƐĚĞĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂũƵƌşĚŝĐĂĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐă
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĞŵƋƵĞƐƚĆŽe a taxa de registro da oferta na CVM (“dĂǆĂĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽWƌŝͲ
ŵĄƌŝĂ”). O valor da Taxa de Distribuição Primária será (i)ĚĞĨŝŶŝĚŽ;ĂͿŶĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚŽ
D/E/^dZKZ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĚŽ'^dKZ͕ƉĂƌĂĂƐĞŵŝƐƐƁĞƐĚĞĐŽƚĂƐĂƚĠŽůŝͲ
ŵŝƚĞĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽƵƚŽƌŝǌĂĚŽ͖ŽƵ;ďͿŶĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůƋƵĞĂƉƌŽǀĂƌĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂĞŵŝƐͲ
ƐĆŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂƉƌŽƉŽƐƚĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚŽ'^dKZ͕ƉĂƌĂĂƐĞŵŝƐƐƁĞƐĚĞĐŽƚĂƐĂƉſƐĂƚŝŶŐŝĚŽ
ŽůŝŵŝƚĞĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽƵƚŽƌŝǌĂĚŽ͖Ğ;ŝŝͿŝŶĨŽƌŵĂĚŽĂŽƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐŶŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƌĞͲ
ůĂƚŝǀŽƐăĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEK͘dĂǆĂĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽWƌŝŵĄƌŝĂŶĆŽŝŶƚĞŐƌĂŽ
ƉƌĞĕŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐĐŽƚĂƐĞƐĞƌĄĚĞƐƚŝŶĂĚĂƉĂƌĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽŽƵŽƌĞĞŵďŽůƐŽĚĂƐ
ĚĞƐƉĞƐĂƐŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐŶĂŽĨĞƌƚĂĚĞĐŽƚĂƐĚŽ&hEK͘ǀĞŶƚƵĂŝƐĐƵƐƚŽƐŶĆŽĂƌĐĂĚŽƐƉĞůĂdĂǆĂ
ĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽWƌŝŵĄƌŝĂƐĞƌĆŽĞŶĐĂƌŐŽƐĚŽ&hEK͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂ/sDϱϱϱ͘
ĂƐŽ͕ĂƉſƐŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽŽƵŽƌĞĞŵďŽůƐŽĚĞƚŽĚĂƐĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĂŽĨĞƌƚĂ͕ŚĂũĂǀĂůŽƌƌĞŵĂͲ
ŶĞƐĐĞŶƚĞĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂdĂǆĂĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽWƌŝŵĄƌŝĂƉĞůŽƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ͕
ƚĂůǀĂůŽƌƐĞƌĄƌĞǀĞƌƚŝĚŽĞŵďĞŶĞĨşĐŝŽĚŽ&hEK͘

ƌƚŝŐŽϮϰ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƷďůŝĐĂĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEKĚĞǀĞƌĄŽďƐĞƌǀĂƌŽƐŶŽƌŵĂƚŝǀŽƐ
Ğŵ ǀŝŐŽƌĚĂ sD͕ďĞŵĐŽŵŽ Ž ƌĞŐŝŵĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ ŶĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚŽ
D/E/^dZKZ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĚŽ'^dKZ͕ŽƵĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůƋƵĞĂƉƌŽǀĂƌ
ĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂĞŵŝƐƐĆŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽ–KĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽ&hEKĞƐƚĄĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽăĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĂ
ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ŵşŶŝŵĂ ĚĞ ĐŽƚĂƐ ĚĂ ϭǐ;ƉƌŝŵĞŝƌĂͿ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚŽ &hEK͘ ǆĐĞƚŽ ƐĞ ĚĞ ŽƵƚƌĂ
ĨŽƌŵĂĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽƋƵĞĂƉƌŽǀĂƌĂĞŵŝƐƐĆŽ͕ƐĞƌĄĂĚŵŝƚŝĚĂĂĐŽůŽĐĂĕĆŽƉĂƌĐŝĂů
ĚĂƐĐŽƚĂƐ͕ŶĆŽŚĂǀĞŶĚŽ͕ŶĞƐƐĂŚŝƉſƚĞƐĞ͕ĂĐĂƉƚĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞĨŽŶƚĞƐĂůƚĞƌͲ
ŶĂƚŝǀĂƐ͘ƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEKƋƵĞŶĆŽĨŽƌĞŵĐŽůŽĐĂĚĂƐŶŽƉƌĂǌŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƉĂƌĂĂƌĞƐͲ
ƉĞĐƚŝǀĂŽĨĞƌƚĂĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĐĂŶĐĞůĂĚĂƐƉĞůŽD/E/^dZKZ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽ–ƐĐŽƚĂƐƐĞƌĆŽŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐăǀŝƐƚĂ͕ŶŽĂƚŽĚĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ͕ĞŵŵŽͲ
ĞĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞŶĂĐŝŽŶĂů͕ƉŽƌŵĞŝŽ;ŝͿĚĂϯ^͘͘–Brasil, Bolsa, Balcão (“ϯ”),ĐĂƐŽĂƐĐŽƚĂƐ
ĞƐƚĞũĂŵĚĞƉŽƐŝƚĂĚĂƐŶĂϯ͖ŽƵ;ŝŝͿĚĞdƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂůĞƚƌƀŶŝĐĂŝƐƉŽŶşǀĞů;dͿŽƵŽƵƚƌĂ
forma de transferência de recursos autorizada pelo Banco Central do Brasil (“E”),
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĂĐŽŶƚĂĚŽ&hEK͕ƐĞƌǀŝŶĚŽŽĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞĚĞĚĞƉſƐŝƚŽŽƵƚƌĂŶƐĨĞƌġŶͲ
ĐŝĂĐŽŵŽƌĞĐŝďŽĚĞƋƵŝƚĂĕĆŽ͘EĆŽƐĞƌĄƉĞƌŵŝƚŝĚĂĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐĐŽƚĂƐĐŽŵĂĞŶƚƌĞŐĂ
ĚĞŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂŽƵĚĞŽƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽdĞƌĐĞŝƌŽ–WĂƌĂŽĐĄůĐƵůŽĚŽŶƷŵĞƌŽĚĞĐŽƚĂƐĂƋƵĞƚĞŵĚŝƌĞŝƚŽĐĂĚĂŽƚŝƐƚĂ͕
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ŶĆŽƐĞƌĆŽĚĞĚƵǌŝĚĂƐĚŽǀĂůŽƌĞŶƚƌĞŐƵĞĂŽD/E/^dZKZƋƵĂŝƐƋƵĞƌƚĂǆĂƐŽƵĚĞƐƉĞƐĂƐ͕
ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂĐŽďƌĂŶĕĂĚĂdĂǆĂĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽWƌŝŵĄƌŝĂ͕ĂƋƵĂůŶĆŽŝŶƚĞŐƌĂŽƉƌĞĕŽĚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐĐŽƚĂƐ͘WĂƌĂĨŝŶƐĚĞĐůĂƌĞǌĂ͕ĞǆĐĞƚŽƉĞůĂdĂǆĂĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽWƌŝŵĄƌŝĂ͕
ŶĆŽƐĞƌĄĐŽďƌĂĚĂĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐŽƵƚƌĂƚĂǆĂĚĞŝŶŐƌĞƐƐŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽYƵĂƌƚŽ–ĂĚŵŝƚŝĚĂĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽƉŽƌƵŵŵĞƐŵŽŽƚŝƐƚĂĚĞƚŽĚĂƐĂƐĐŽƚĂƐĞŵŝͲ
ƚŝĚĂƐƉĞůŽ&hEK͘EĆŽŚĂǀĞƌĄ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞĚŝƐƉĞƌƐĆŽĚĂƐĐŽƚĂƐ͘

ƌƚŝŐŽϮϱ
EĆŽŚĄǀĂůŽƌĞƐŵşŶŝŵŽƐŽƵŵĄǆŝŵŽƐĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽŽƵĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽƉĂƌĂ
ƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐŶŽ&hEK͘

ƌƚŝŐŽϮϲ
Ɛ ĐŽƚĂƐ ƐĞƌĆŽ ĚĞƉŽƐŝƚĂĚĂƐ ƉĞůŽ D/E/^dZKZ ƉĂƌĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ŶŽ
ŵĞƌĐĂĚŽƉƌŝŵĄƌŝŽĞŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽŶŽŵĞƌĐĂĚŽƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽĞŵĂŵďŝĞŶƚĞĚĞďŽůƐĂĚĞǀĂůŽƌĞƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƉĞůĂϯ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽ–ĂďĞƌĄĂŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌĞǀĞŶƚƵĂůŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĚĂƐĐŽͲ
ƚĂƐ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ ƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽ ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ Ž ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ ƉĂƌĂ Ă
ĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĂƐĐŽƚĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽǀĞƌŝĨŝĐĂƌĂŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌĂƐƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐĂƉůŝͲ
ĐĄǀĞŝƐăŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĚĂƐĐŽƚĂƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽ–KƐŽƚŝƐƚĂƐƐĞƌĆŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƚŽĚŽƐŽƐĐƵƐƚŽƐ͕
ƚƌŝďƵƚŽƐĞĞŵŽůƵŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽŽƵĚĂƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞƐƵĂƐĐŽƚĂƐ͕
ŽďƐĞƌǀĂĚŽƋƵĞŽD/E/^dZKZƉŽĚĞƌĄĞǆŝŐŝƌĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐŽƌĞĐƵƌƐŽŽƵĂĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽ
ĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƚƌŝďƵƚŽƋƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂƚĂƌĚĞĐŽƚĂƐŵĂŶƚŝĚĂƐĞŵƌĞŐŝŵĞĞƐĐƌŝƚƵƌĂů͘

W1dh>Ks//
/^dZ/h/KZE/DEdK^͕DKZd/KydZKZ/EZ/
KZ^'d^Kd^

ƌƚŝŐŽϮϳ
ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĞŽƌĞƐŐĂƚĞ
ĚĂƐ ĐŽƚĂƐ ĚŽ &hEK ƐĞƌĆŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ZĞŐƵůĂͲ
ŵĞŶƚŽ͕ĞŵĞƐƉĞĐŝĂůŶĞƐƚĞĂƉşƚƵůŽs//͘YƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ
&hEKƋƵĞŶĆŽĞƐƚĞũĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶĞƐƚĞĂƉşƚƵůŽs//ĚĞǀĞƌĄƐĞƌƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĂƉƌŽǀĂĚĂƉĞůĂ
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂů͘

ƌƚŝŐŽϮϴ
K&hEKŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĄĂŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ͗;ŝͿƋƵĂŝƐƋƵĞƌƌĞĐƵƌƐŽƐƉŽƌ
ĞůĞƌĞĐĞďŝĚŽƐƋƵĞŶĆŽƐĞũĂŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ;ĐŽŶĨŽƌŵĞĂďĂŝǆŽĚĞĨŝŶŝĚŽƐͿ͖Ğ
;ŝŝͿŽƐZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐƌĞĐĞďŝĚŽƐĞŵĐĂĚĂdƌŝŵĞƐƚƌĞ;ĐŽŶĨŽƌŵĞĂďĂŝǆŽĚĞĨŝŶŝĚŽͿŶĆŽĚŝƐƚƌŝͲ
ďƵşĚŽƐĂƚĠĂĂƚĂĚĞWĂŐĂŵĞŶƚŽ;ĐŽŶĨŽƌŵĞĂďĂŝǆŽĚĞĨŝŶŝĚĂͿ;ŝŶĐůƵƐŝǀĞͿƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞĂŽ
ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽƌĞĨĞƌŝĚŽdƌŝŵĞƐƚƌĞ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽ–ĂƐŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂŽĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĞĚŽƐĞŶĐĂƌŐŽƐĚŽ
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&hEK͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĞŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ĞͬŽƵƉĂƌĂ
ĂƌĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂZĞƐĞƌǀĂĚĞĞƐƉĞƐĂƐ͕ŽƐZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐƌĞĐĞďŝĚŽƐƉĞůŽ&hEKƐĞƌĆŽ
ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐĂŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEKĞĂůŽĐĂĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƌƚŝŐŽ
ϯϰĂďĂŝǆŽ͘

ƌƚŝŐŽϮϵ
ŵĐĂĚĂĂƚĂĚĞWĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĂŝŶĚĂŶĆŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐĂŽƐĞƵ
ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƌƚŝŐŽϮϴĂĐŝŵĂ͕Ž&hEKƉŽĚĞƌĄ͕ĂĐƌŝƚĠƌŝŽĚŽ'^dKZ͕ĚĞƐͲ
ƚŝŶĂƌĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĂĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĚĞƐƵĂƐĐŽƚĂƐ͕ƵŵĂƉĂƌĐĞůĂŽƵĂ
ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞĨĞƚŝǀĂŵĞŶƚĞƌĞĐĞďŝĚŽƐƉĞůŽ&hEKĂĚǀŝŶĚŽƐĚĂƐŽƚĂƐĚĞ
&/Ͳ/ŶĨƌĂĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽ&hEK͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ƐĞŵůŝŵŝƚĂƌͲ
ƐĞ Ă͕ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƌĞĐĞďŝĚŽƐ ƉĞůŽ &hEK ĂƚşƚƵůŽ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕ ũƵƌŽƐ
ƌĞŵƵŶĞƌĂƚſƌŝŽƐ͕ĐŽƌƌĞĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂĞͬŽƵŐĂŶŚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞ
ĂƚŝǀŽƐ;“ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ” e “ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ”͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞͿ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽ–ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕ƐĞŚŽƵǀĞƌ͕ĚĞǀĞƌĄƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂ͕ƚƌŝͲ
ŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ͕ŶŽƐŵĞƐĞƐĚĞũĂŶĞŝƌŽ͕Ăďƌŝů͕ũƵůŚŽĞŽƵƚƵďƌŽĚĞĐĂĚĂĂŶŽ͕ŽƵ͕ĂĐƌŝƚĠƌŝŽĚŽ
'^dKZ͕ŵĞŶƐĂůŵĞŶƚĞ͕ƐĞŵƉƌĞŶŽϭϱǑ;ĚĠĐŝŵŽƋƵŝŶƚŽͿŝĂjƚŝůĚĞƵŵDġƐͲĂůĞŶĚĄƌŝŽ
;ĐŽŶĨŽƌŵĞĂďĂŝǆŽĚĞĨŝŶŝĚŽͿ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƉƌĂǌŽƐĞŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ĚĂϯ͕ĞǆĐĞƚŽƐĞ͕ĂĐƌŝƚĠƌŝŽĚŽ'^dKZ͕ŽƵƚƌĂĚĂƚĂĨŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĞŝŶĨŽƌŵĂĚĂĂŽƐŽͲ
ƚŝƐƚĂƐ͕ĂƚĠŽϭϬǑ;ĚĠĐŝŵŽͿĚŝĂĚŽDġƐͲCalendário em questão (“ĂƚĂĚĞWĂŐĂŵĞŶƚŽ”)͕ŽďͲ
ƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽĚŽƌƚŝŐŽϲϭĂďĂŝǆŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽ–ŽŶƐŝĚĞƌĂŵͲƐĞ͕ƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͗;ŝͿ“DġƐͲĂůĞŶĚĄƌŝŽ”,
ĐĂĚĂŵġƐĚŽĐĂůĞŶĚĄƌŝŽĐŝǀŝů͖Ğ;ŝŝͿ“dƌŝŵĞƐƚƌĞ”, cada conjunto de três MesesͲĂůĞŶĚĄƌŝŽ
ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽƐƋƵĞƐĞĞŶĐĞƌƌĂŵĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽ͕ϯϬĚĞũƵŶŚŽ͕ϯϬĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĞϯϭĚĞ
ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞĐĂĚĂĂŶŽ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽdĞƌĐĞŝƌŽ–K'^dKZďƵƐĐĂƌĄ͕ĞŵƌĞŐŝŵĞĚĞŵĞůŚŽƌĞƐĞƐĨŽƌĕŽƐ͕ƌĞĂůŝǌĂƌĂƐŝƐͲ
ƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ĚĞ ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ͕ ĂŽ ĨŝŶĂů ĐĂĚĂ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƐŽĐŝĂů ĚŽ &hEK͕ ĂŽ
ŵĞŶŽƐ͕ϵϱй;ŶŽǀĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐƌĞĐĞďŝĚŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽƚĞŶŚĂŵ
ƐŝĚŽĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐĂŽůŽŶŐŽĚĞƚĂůĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞĂƚĠĂĂƚĂĚĞWĂŐĂŵĞŶƚŽ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞĂŽƐĞƵĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽǀĂůŽƌĂŐƌĞŐĂĚŽĚĂƐŝƐƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚĞ
ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐŶŽƌĞĨĞƌŝĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů͘

ƌƚŝŐŽϯϬ
ĂƐŽ͕ĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͕ŚĂũĂŽĚĞƐĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĂůŽĐĂĕĆŽDşŶŝŵĂĞ
ĚĞƐĚĞƋƵĞŵĞĚŝĂŶƚĞƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĚŽ'^dKZ͕Ž&hEKƉŽĚĞƌĄƌĞĂůŝǌĂƌĂĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĞǆͲ
ƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĐŽŵƉƵůƐſƌŝĂĚĂƐƐƵĂƐĐŽƚĂƐ͕ƐĞŵĂŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌƉƌġŵŝŽŽƵƉĞŶĂůŝͲ
dade (“ŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ”).

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽ–ŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĚĞǀĞƌĄƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵŵŽŶƚĂŶƚĞ͕ŶŽ
ŵşŶŝŵŽ͕ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂŽƌĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĂůŽĐĂĕĆŽDşŶŝŵĂ͕ĞŵĂƚĠϱ;ĐŝŶĐŽͿŝĂƐ
jƚĞŝƐĂĐŽŶƚĂƌĚŽĞŶǀŝŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƉĞůŽD/E/^dZKZĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐŶĞƐƐĞƐĞŶƚŝĚŽ͘
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WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽ–ŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĚĞǀĞƌĄĂůĐĂŶĕĂƌ͕ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůĞŝŶĚŝƐͲ
ƚŝŶƚĂŵĞŶƚĞ͕ƚŽĚĂƐĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEKĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ͘WĂƌĂĨŝŶƐĚĞĐůĂƌĞǌĂ͕ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ
ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂŝŵƉůŝĐĂƌĄŶĂƌĞĚƵĕĆŽĚŽǀĂůŽƌĚĂĐŽƚĂŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚŽƉĂͲ
ƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚŽ&hEK͕ƐĞŵĂůƚĞƌĂƌĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞĐŽƚĂƐĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ͘

ƌƚŝŐŽϯϭ
ƐĐŽƚĂƐƐĞƌĆŽƌĞƐŐĂƚĂĚĂƐĂƉĞŶĂƐĞŵĐĂƐŽĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ&hEK͘

ƌƚŝŐŽϯϮ
KƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕ĚĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽǆƚƌĂŽƌĚŝͲ
ŶĄƌŝĂĞĚŽƌĞƐŐĂƚĞĚĂƐĐŽƚĂƐƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚŽĞŵŵŽĞĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞŶĂĐŝŽŶĂů͕ƉĞůŽǀĂůŽƌĂƚƵĂͲ
ůŝǌĂĚŽĚĂĐŽƚĂŶĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂĚĂƚĂ͕ƉŽƌŵĞŝŽ;ŝͿĚĂϯ͕ĐĂƐŽĂƐĐŽƚĂƐĞƐƚĞũĂŵĚĞƉŽƐŝƚĂĚĂƐ
ŶĂϯ͖ŽƵ;ŝŝͿĚĞdƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂůĞƚƌƀŶŝĐĂŝƐƉŽŶşǀĞů;dͿŽƵŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ
ĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƉĞůŽE͕ƐĞƌǀŝŶĚŽŽĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞĚĞĚĞƉſƐŝƚŽŽƵƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ
ĐŽŵŽƌĞĐŝďŽĚĞƋƵŝƚĂĕĆŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽ–KƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐăƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEKƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ
ƉŽƌŵĞŝŽĚĂĚĂĕĆŽĞŵƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞͬŽƵĚĞŽƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚĂ ĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ &hEK ƐŽŵĞŶƚĞ ŶĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ &hEK ĞĚĞ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƋƵĞĨŽƌĚĞůŝďĞƌĂĚŽŶĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂů͘

ƌƚŝŐŽϯϯ
KƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶĞƐƚĞĂƉşƚƵůŽs//ŶĆŽĐŽŶƐƚŝƚƵĞŵƉƌŽŵĞƐƐĂ
ŽƵŐĂƌĂŶƚŝĂĚĞƋƵĞŚĂǀĞƌĄƌĞĐƵƌƐŽƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEK͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĂƉĞŶĂƐƵŵŽďũĞƚŝǀŽĂƐĞƌƉĞƌƐĞŐƵŝĚŽ͘ƐĐŽƚĂƐƐŽŵĞŶƚĞƐĞƌĆŽĂŵŽƌƚŝǌĂͲ
ĚĂƐŽƵƌĞƐŐĂƚĂĚĂƐƐĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKĂƐƐŝŵƉĞƌŵŝƚŝƌĞŵ͘

W1dh>Ks///
KZD>KKK^ZhZ^K^

ƌƚŝŐŽϯϰ
EĂĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ŶĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĞŶŽĚĞƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK
ƐĞƌĆŽŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐůŝŵŝƚĞƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ďĞŵĐŽŵŽŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉƌŽĐĞͲ
ĚŝŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂŽƌĚĞŵĚĞĂůŽĐĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞƐĐƌŝƚĂĂƐĞŐƵŝƌ͗

;ŝͿ
ĂƚĠƋƵĞŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŽ&hEKŶĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂƐĞũĂƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ
ǀĂůŽƌĞƐ ƋƵĞ ǀĞŶŚĂŵ Ă ƐĞƌ ĂƉŽƌƚĂĚŽƐ ŶŽ &hEK Ğŵ ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĂ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ
ĐŽƚĂƐ ĚŽ &hEK ƐĞƌĆŽ ĂƉůŝĐĂĚŽƐ ŶŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ĂƚŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͖

;ŝŝͿ
ŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐůşƋƵŝĚŽƐƌĞĐĞďŝĚŽƐƉĞůŽ&hEKƋƵĞƚĞŶŚĂŵƐŝĚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐĂŽƐĞƵ
ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƌƚŝŐŽϮϴĂĐŝŵĂ͕ƐĞƌĆŽĂůŽĐĂĚŽƐŶĂƐĞŐƵŝŶƚĞŽƌĚĞŵ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂƉůŝĐĄǀĞů͗


BTG Pactual
Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar - Torre Corcovado - Botafogo - 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil – Tel. +55 21 3262 9600
www.btgpactual.com

139

17 de 48

Contatos do Administrador
SAC: 0800 772 28 27
Ouvidoria: 0800 722 00 48
www.btgpactual.com.br







;ĂͿ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐĞĞŶĐĂƌŐŽƐĚŽ&hEK͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĞƐƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĞŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͖
;ďͿ

ĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽŽƵƌĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂZĞƐĞƌǀĂĚĞŶĐĂƌŐŽƐ͖

;ĐͿ
ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂĚĂƐĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚĞƐƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͖
;ĚͿ
Ğŵ ĐĂƐŽ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽ &hEK͕ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ƌĞƐŐĂƚĞ ĚĂƐ ĐŽƚĂƐ ĚŽ
&hEK͖
;ĞͿ
ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽŽƵĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͖Ğ
;ĨͿ
ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽŽƵĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŽƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ƋƵĞŶĆŽƐĞũĂŵĂƐ
ŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͖Ğ


;ŝŝŝͿ
ŽƌĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐůşƋƵŝĚŽƐŶĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞĚŽƐ
ŽƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĞƌĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĂĐƌŝƚĠƌŝŽĚŽ'^dKZĞŶŽŵĞůŚŽƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŽ
&hEKĞĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘

W1dh>K/y
^^D>/'Z>

ƌƚŝŐŽϯϱ
ŽŵƉĞƚĞƉƌŝǀĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞăĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞ͗

;ŝͿ
ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚŽ&hEKĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉĞůŽD/E/^dZKZ͖

;ŝŝͿ
ĂƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽD/E/^dZKZŽƵĚŽh^dK/Ed͖

;ŝŝŝͿ
ĂƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽ'^dKZ͕ƐĞŵ:ƵƐƚĂĂƵƐĂ͖

;ŝǀͿ
ĂƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽ'^dKZ͕ĐŽŵ:ƵƐƚĂĂƵƐĂ͖

;ǀͿ
ĂĨƵƐĆŽ͕ĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ͕ĂĐŝƐĆŽ͕ĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽŽƵĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ&hEK͖

;ǀŝͿ
ŽƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽĚĂŝŶƐŽůǀġŶĐŝĂĚŽ&hEK͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉůŝĐĄǀĞů͖

;ǀŝŝͿ ŽĂƵŵĞŶƚŽĚĂƚĂǆĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĚĂƚĂǆĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŵĄǆŝŵĂŽƵĚĂƚĂǆĂ
ŵĄǆŝŵĂĚĞĐƵƐƚſĚŝĂ͖
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;ǀŝŝŝͿ ĂĐŽďƌĂŶĕĂĚĞŶŽǀĂƐƚĂǆĂƐĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ƚĂǆĂĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕ƚĂǆĂĚĞ
ƐĂşĚĂŽƵ͕ĂůĠŵĚĂdĂǆĂĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽWƌŝŵĄƌŝĂ͕ŽƵƚƌĂƚĂǆĂĚĞŝŶŐƌĞƐƐŽ͖

;ŝǆͿ
ĂĂůƚĞƌĂĕĆŽĚĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŽ&hEK͖

;ǆͿ
ĂĂůƚĞƌĂĕĆŽĚĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEKĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ͖

;ǆŝͿ
Ă ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ŶŽǀĂƐ ĐŽƚĂƐ ƉĞůŽ &hEK͕ ĂƉſƐ ĂƚŝŶŐŝĚŽ Ž ůŝŵŝƚĞ ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
ƵƚŽƌŝǌĂĚŽ͖

;ǆŝŝͿ
ĂůƚĞƌĂƌ ŽƐ ƋƵſƌƵŶƐ ĚĞ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐ ŐĞƌĂŝƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ
ŶĞƐƚĞĂƉşƚƵůŽs///͖

;ǆŝŝŝͿ ĚĞĨŝŶŝƌĂŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĚĞǀŽƚŽĂƐĞƌƉƌŽĨĞƌŝĚŽƉĞůŽ'^dKZ͕ĞŵŶŽŵĞĚŽ&hEK͕
ŶĂƐĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐŐĞƌĂŝƐĚĞĐŽƚŝƐƚĂƐĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂƋƵĞĚĞůŝďĞƌĂƌĞŵƐŽďƌĞĂƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽ
'^dKZŶĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŐĞƐƚĆŽĚĂƐĐĂƌƚĞŝƌĂƐĚŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ƐĞŵ:ƵƐƚĂ
ĂƵƐĂ͖

;ǆŝǀͿ ĚĞĨŝŶŝƌĂŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĚĞǀŽƚŽĂƐĞƌƉƌŽĨĞƌŝĚŽƉĞůŽ'^dKZ͕ĞŵŶŽŵĞĚŽ&hEK͕
ŶĂƐĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐŐĞƌĂŝƐĚĞĐŽƚŝƐƚĂƐĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂƋƵĞĚĞůŝďĞƌĂƌĞŵƐŽďƌĞĂƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽ
'^dKZŶĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŐĞƐƚĆŽĚĂƐĐĂƌƚĞŝƌĂƐĚŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ĐŽŵ:ƵƐƚĂ
ĂƵƐĂ͖

;ǆǀͿ
Ă ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ Ğ Ž ƌĞƐŐĂƚĞ ĐŽŵƉƵůƐſƌŝŽ ĚĞ ĐŽƚĂƐ ĚŽ &hEK͕ ƋƵĞ ŶĆŽ ĞƐƚĞũĂŵ
ƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͖

;ǆǀŝͿ ŽƌĞƐŐĂƚĞĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEKƉŽƌŵĞŝŽĚĂĚĂĕĆŽĞŵƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ
/ŶĨƌĂĞͬŽƵĚĞŽƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͖

;ǆǀŝŝͿ ĂĂůƚĞƌĂĕĆŽĚĂZĞƐĞƌǀĂĚĞŶĐĂƌŐŽƐ͖Ğ

;ǆǀŝŝŝͿ ĂĂůƚĞƌĂĕĆŽĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ƌĞƐƐĂůǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƌƚŝŐŽϰϮĂďĂŝǆŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽ–ŶƚĞŶĚĞͲse por “:ƵƐƚĂĂƵƐĂ” ĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĚŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ
ĞǀĞŶƚŽƐĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽ'^dKZ͗;ŝͿĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽƉĞůŽ'^dKZĚĞƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ͕ĚĞͲ
ǀĞƌĞƐŽƵĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂƐŶĂƐŶŽƌŵĂƐǀŝŐĞŶƚĞƐ͕ŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽŽƵŶŽ
ĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞŐĞƐƚĆŽŽƵ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽŽ'^dKZƉƌĞƐƚĂƌŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŐĞƐƚĆŽĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ŶŽƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐŽƵŶŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞŐĞƐƚĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽ
ĞŵĚĞĐŝƐĆŽũƵĚŝĐŝĂůĐŽŶƚƌĂĂƋƵĂůŶĆŽĐĂŝďĂŵĂŝƐƌĞĐƵƌƐŽĐŽŵĞĨĞŝƚŽƐƵƐƉĞŶƐŝǀŽ͕ĞǆĐĞƚŽ
ŶŽƐĐĂƐŽƐĞŵƋƵĞ͕ĐƵŵƵůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕;ĂͿŽ'^dKZƚĞŶŚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͕ĂŽD/E/^dZͲ
KZ͕ƉůĂŶŽƉĂƌĂƐĂŶĂƌƚĂůĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽŶŽƉƌĂǌŽŵĄǆŝŵŽĚĞϭϬ;ĚĞǌͿŝĂƐjƚĞŝƐĂĐŽŶͲ
ƚĂƌ ĚĂ ĚĂƚĂ ĚŽ ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ƉĞůŽ '^dKZ ĚĞ ŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽ Ă ƌĞƐƉĞŝƚŽ ĞŶǀŝĂĚĂ ƉĞůŽ
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D/E/^dZKZ͖ Ğ ;ďͿƚĂů ĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ƚĞŶŚĂ ƐŝĚŽ ƐĂŶĂĚŽ ƉĞůŽ '^dKZ ŶŽ ƉƌĂǌŽ
ŵĄǆŝŵŽĚĞϮϬ;ǀŝŶƚĞͿŝĂƐjƚĞŝƐĂĐŽŶƚĂƌĚĂĚĂƚĂĚŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƉĞůŽ'^dKZĚĞŶŽƚŝĨŝͲ
ĐĂĕĆŽĂƌĞƐƉĞŝƚŽĞŶǀŝĂĚĂƉĞůŽD/E/^dZKZ͖;ŝŝͿĐĂƐŽŽ'^dKZŽƵƋƵĂůƋƵĞƌĚĞƐĞƵƐ
ƐſĐŝŽƐŽƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐŝůşĐŝƚĂƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽŽƵĚĞĐĂƉŝͲ
ƚĂŝƐ͕ĐƌŝŵĞƐĐŽŶƚƌĂŽ^ŝƐƚĞŵĂ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽEĂĐŝŽŶĂůŽƵĂƚŽƐĚĞĐŽƌƌƵƉĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƌĞĐŽͲ
ŶŚĞĐŝĚŽĞŵĚĞĐŝƐĆŽũƵĚŝĐŝĂůĐŽŶƚƌĂĂƋƵĂůŶĆŽĐĂŝďĂŵĂŝƐƌĞĐƵƌƐŽĐŽŵĞĨĞŝƚŽƐƵƐƉĞŶƐŝǀŽ
ŽƵ Ğŵ ĚĞĐŝƐĆŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ĨŝŶĂů͖ ;ŝŝŝͿƐƵƐƉĞŶƐĆŽ ŽƵ ĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽ ĚŽ
'^dKZƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞĐĂƌƚĞŝƌĂƐĚĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕
ŶĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚĞŐĞƐƚŽƌĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDŶǑϱϱϴ͕ĚĞϮϲĚĞŵĂƌĕŽ
ĚĞϮϬϭϱ͖;ŝǀͿĞǆƚŝŶĕĆŽ͕ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ͕ĚŝƐƐŽůƵĕĆŽ͕ŝŶƐŽůǀġŶĐŝĂ͕ƉĞĚŝĚŽĚĞĂƵƚŽĨĂůġŶĐŝĂ͕ƉĞĚŝĚŽ
ĚĞĨĂůġŶĐŝĂŶĆŽĞůŝĚŝĚŽŶŽƉƌĂǌŽůĞŐĂůŽƵĚĞĐƌĞƚĂĕĆŽĚĞĨĂůġŶĐŝĂĚŽ'^dKZ͖ŽƵ;ǀͿƉĞĚŝĚŽ
ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ ũƵĚŝĐŝĂů ƉĞůŽ '^dKZ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞ ĚĞĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞůŽ ũƵşǌŽ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ŽƵƐƵďŵŝƐƐĆŽĂƋƵĂůƋƵĞƌĐƌĞĚŽƌŽƵĐůĂƐƐĞĚĞĐƌĞĚŽƌĞƐĚĞƉĞĚŝĚŽĚĞŶĞŐŽĐŝͲ
ĂĕĆŽĚĞƉůĂŶŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů͕ĨŽƌŵƵůĂĚŽƉĞůŽ'^dKZ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĚĞƚĞƌƐŝĚŽƌĞƋƵĞƌŝĚĂŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĚŽƌĞĨĞƌŝĚŽƉůĂŶŽ͘

ƌƚŝŐŽϯϲ
 ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ĚĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞǀĞ ƐĞƌ ĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚĂ ĂŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ Ğ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚĂŶŽƐƐŝƚĞƐĚŽD/E/^dZKZĞĚĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐƚĞƌĐĞŝƌŽƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐƉĂƌĂ
ƌĞĂůŝǌĂƌĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEK͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉůŝĐĄǀĞů͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ WƌŝŵĞŝƌŽ –  ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ĚĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞǀĞƌĄ ĞŶƵŵĞƌĂƌ͕
ĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ͕ ŶĂ ŽƌĚĞŵ ĚŽ ĚŝĂ͕ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ŵĂƚĠƌŝĂƐ Ă ƐĞƌĞŵ ĚĞůŝďĞƌĂĚĂƐ͕ ŶĆŽ ƐĞ
ĂĚŵŝƚŝŶĚŽ ƋƵĞ ƐŽď Ă ƌƵďƌŝĐĂ ĚĞ ĂƐƐƵŶƚŽƐ ŐĞƌĂŝƐ ŚĂũĂ ŵĂƚĠƌŝĂƐ ƋƵĞ ĚĞƉĞŶĚĂŵ ĚĞ
ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽ–ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞǀĞƐĞƌĨĞŝƚĂĐŽŵϭϬ;ĚĞǌͿĚŝĂƐ
ĚĞĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ĚĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĚĞǀĞŶĚŽĐŽŶƐƚĂƌĚĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕
ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ĚŝĂ͕ŚŽƌĂĞůŽĐĂůĞŵƋƵĞƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĞĂŝŶĚŝĐĂĕĆŽ
ĚŽůŽĐĂůŽŶĚĞŽƐŽƚŝƐƚĂƐƉŽƐƐĂŵĞǆĂŵŝŶĂƌŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐăƉƌŽƉŽƐƚĂĂƐĞƌ
ƐƵďŵĞƚŝĚĂăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽdĞƌĐĞŝƌŽ–ƉƌĞƐĞŶĕĂĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ
&hEKĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽƐƵƉƌĞĂĨĂůƚĂĚĞĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͘

ƌƚŝŐŽϯϳ
ŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞǀĞƌĄĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĐŽŶƚĄďĞŝƐĚŽ&hEK͕ĨĂǌĞŶĚŽͲŽĂƚĠϭϮϬ;ĐĞŶƚŽĞǀŝŶƚĞͿĚŝĂƐĂƉſƐŽƚĠƌŵŝŶŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ƐŽĐŝĂů͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ WƌŝŵĞŝƌŽ –  ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů Ă ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨĞƌĞ Ž ĐĂƉƵƚ ƐŽŵĞŶƚĞ ƉŽĚĞ ƐĞƌ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂ͕ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ϭϱ;ƋƵŝŶǌĞͿ ĚŝĂƐ ĂƉſƐ ĞƐƚĂƌĞŵ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ ĂŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂƵĚŝƚĂĚĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŶĐĞƌƌĂĚŽ͘
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WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽ–KƐŽƚŝƐƚĂƐƉŽĚĞƌĆŽĚŝƐƉĞŶƐĂƌĂŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚŽƉƌĂǌŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ
ŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽĂĐŝŵĂ͘

ƌƚŝŐŽϯϴ
ůĠŵ ĚĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶŽ ƌƚŝŐŽ ϯϳ ĂĐŝŵĂ͕ Ž D/E/^dZKZ͕ Ž
'^dKZ͕ Ž h^dK/Ed ŽƵ ŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵ͕ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ϱй;ĐŝŶĐŽ ƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEKĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽƉŽĚĞƌĆŽĐŽŶǀŽĐĂƌĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽĂƐƐĞŵͲ
ďůĞŝĂŐĞƌĂů͕ƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŽ&hEKŽƵĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ jŶŝĐŽ –  ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ƉŽƌ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ĚŽ '^dKZ͕ ĚŽ h^dK/Ed ŽƵ ĚŽƐ
ŽƚŝƐƚĂƐ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵ͕ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ϱй ;ĐŝŶĐŽ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĚĂƐ ĐŽƚĂƐ ĚŽ &hEK Ğŵ
ĐŝƌĐƵůĂĕĆŽƐĞƌĄĚŝƌŝŐŝĚĂĂŽD/E/^dZKZ͕ƋƵĞĚĞǀĞƌĄ͕ŶŽƉƌĂǌŽŵĄǆŝŵŽĚĞϭϱ;ƋƵŝŶǌĞͿ
ĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ͕ƌĞĂůŝǌĂƌĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůăƐĞǆƉĞŶƐĂƐĚŽ
ƌĞƋƵĞƌĞŶƚĞ͕ƐĂůǀŽƐĞĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĂƐƐŝŵĐŽŶǀŽĐĂĚĂĚĞůŝďĞƌĂƌĞŵĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͘

ƌƚŝŐŽϯϵ
EĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂů͕ĂƐĞƌŝŶƐƚĂůĂĚĂĐŽŵĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞ͕ƉĞůŽŵĞŶŽƐ͕ϭ;ƵŵͿ
ŽƚŝƐƚĂ͕ĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐƐĞƌĆŽƚŽŵĂĚĂƐ͕ĞŵƉƌŝŵĞŝƌĂŽƵƐĞŐƵŶĚĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ƉĞůĂŵĂŝŽͲ
ƌŝĂĚĂƐĐŽƚĂƐĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĚŽĂĐĂĚĂĐŽƚĂϭ;ƵŵͿ
ǀŽƚŽĞŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƐƉĂƌĄŐƌĂĨŽƐĚĞƐƚĞƌƚŝŐŽϯϵ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽ–ƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐăƐŵĂƚĠƌŝĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂƐĂůşŶĞĂƐ;ŝŝͿ͕;ŝǀͿ͕
;ǀŝŝͿ͕;ǀŝŝŝͿ͕;ŝǆͿ͕;ǆŝǀͿ͕;ǆǀͿ͕;ǆǀŝͿĞ;ǆǀŝŝͿĚŽƌƚŝŐŽϯϱĂĐŝŵĂƐĞƌĆŽƚŽŵĂĚĂƐ͕ĞŵƉƌŝŵĞŝƌĂŽƵ
ƐĞŐƵŶĚĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ƉĞůĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐĐŽƚĂƐĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ĚĞƐĚĞ
ƋƵĞĞƐƐĂŵĂŝŽƌŝĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚĂƐĐŽƚĂƐĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽ–ƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐăƐŵĂƚĠƌŝĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂƐĂůşŶĞĂƐ;ŝŝŝͿ͕;ǆŝŝͿ
Ğ;ǆŝŝŝͿĚŽƌƚŝŐŽϯϱĂĐŝŵĂƐĞƌĆŽƚŽŵĂĚĂƐ͕ĞŵƉƌŝŵĞŝƌĂŽƵƐĞŐƵŶĚĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ƉĞůĂŵĂŝͲ
ŽƌŝĂĚĂƐĐŽƚĂƐĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĞƐƐĂŵĂŝŽƌŝĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞ͕
ŶŽŵşŶŝŵŽ͕Ϯϱй;ǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚĂƐĐŽƚĂƐĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽdĞƌĐĞŝƌŽ–^ŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞŵǀŽƚĂƌŶĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůŽƐŽƚŝƐƚĂƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐŶŽ
ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ĐŽƚŝƐƚĂƐ ĚŽ &hEK ŶĂ ĚĂƚĂ ĚĂ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ĚĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͕ Ğ ŽƐ ƐĞƵƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐůĞŐĂŝƐŽƵƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐůĞŐĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƐŚĄŵĞŶŽƐĚĞϭ;ƵŵͿĂŶŽ͘

ƌƚŝŐŽϰϬ
EĆŽƉŽĚĞŵǀŽƚĂƌŶĂƐĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐŐĞƌĂŝƐ͗

;ŝͿ
ŽD/E/^dZKZĞŽ'^dKZ͖

;ŝŝͿ
ŽƐƐſĐŝŽƐ͕ĚŝƌĞƚŽƌĞƐĞĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐĚŽD/E/^dZKZŽƵĚŽ'^dKZ͖

;ŝŝŝͿ
ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐůŝŐĂĚĂƐĂŽD/E/^dZKZ͕ĂŽ'^dKZŽƵĂŽƐƐĞƵƐƐſĐŝŽƐ͕ĚŝƌĞƚŽƌĞƐ
ĞĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ͖Ğ
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;ŝǀͿ
ŽƐĚĞŵĂŝƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚŽ&hEK͕ďĞŵĐŽŵŽŽƐƐĞƵƐƐſĐŝŽƐ͕ĚŝƌĞƚŽƌĞƐ
ĞĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ͘

ƌƚŝŐŽϰϭ
KƌĞƐƵŵŽĚĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞǀĞƌĄƐĞƌĞŶǀŝĂĚŽĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ
ŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐĂƉſƐĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽƉĂƌĂ
ƚĂůĨŝŶĂůŝĚĂĚĞŽĞǆƚƌĂƚŽŵĞŶƐĂůĚĞĐŽŶƚĂ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽ–ĂƐŽĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůƐĞũĂƌĞĂůŝǌĂĚĂŶŽƐƷůƚŝŵŽƐϭϬ;ĚĞǌͿĚŝĂƐĚŽŵġƐ͕
ĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĐĂƉƵƚƉŽĚĞƌĄƐĞƌĞĨĞƚƵĂĚĂŶŽĞǆƚƌĂƚŽĚĞĐŽŶƚĂƌĞůĂƚŝǀŽĂŽ
ŵġƐƐĞŐƵŝŶƚĞĂŽĚĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͘

ƌƚŝŐŽϰϮ
ƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƉŽĚĞƐĞƌĂůƚĞƌĂĚŽ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
ŐĞƌĂů͕ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƚĂů ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ;ŝͿĚĞĐŽƌƌĞƌ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĂ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂƚĞŶĚŝͲ
ŵĞŶƚŽăƐŶŽƌŵĂƐůĞŐĂŝƐŽƵƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐŽƵĚĞĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĞǆƉƌĞƐƐĂƐĚĂsD͕ĚĂĞŶƚŝͲ
ĚĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂĚŽŵĞƌĐĂĚŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽĞŵƋƵĞĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEKƐĞũĂŵĂĚŵŝƚŝĚĂƐ
ăŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽŽƵĚĞĞŶƚŝĚĂĚĞĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĚŽƌĂ͖;ŝŝͿĨŽƌŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĂĂƚƵĂůŝǌĂͲ
ĕĆŽĚŽƐĚĂĚŽƐĐĂĚĂƐƚƌĂŝƐĚŽD/E/^dZKZ͕ĚŽ'^dKZ͕ĚŽh^dK/EdŽƵĚŽƐĚĞͲ
ŵĂŝƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚŽ&hEK͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ƐĞŵůŝŵŝƚĂĕĆŽ͕ŵƵĚĂŶĕĂĚĞƌĂǌĆŽƐŽͲ
ĐŝĂů͕ĞŶĚĞƌĞĕŽ͕ƐŝƚĞŽƵƚĞůĞĨŽŶĞ͖ŽƵ;ŝŝŝͿĞŶǀŽůǀĞƌĂƌĞĚƵĕĆŽĚĂƚĂǆĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŽƵ
ĚĂƚĂǆĂŵĄǆŝŵĂĚĞĐƵƐƚſĚŝĂ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽ–ƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐŶŽĐĂƉƵƚĚĞǀĞŵƐĞƌĐŽŵƵŶŝĐĂĚĂƐĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕
ƉŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞƚŝǀĞƌĞŵ
ƐŝĚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐ͘

ƌƚŝŐŽϰϯ
ƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĂĚŽƚĂĚĂƐ
ŵĞĚŝĂŶƚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŽŶƐƵůƚĂĨŽƌŵĂů͕ƐĞŵŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƌĞƵŶŝĆŽƉƌĞƐĞŶĐŝĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĨĂĐƵůƚĂĚŽƉĞůĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ WƌŝŵĞŝƌŽ – K ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂ ƐĞƌĄ ĨŽƌŵĂůŝǌĂĚŽ ƉŽƌ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂ͕
ĚŝƌŝŐŝĚĂƉĞůŽD/E/^dZKZĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ƉĂƌĂƌĞƐƉŽƐƚĂŶŽƉƌĂǌŽĚĞĨŝŶŝĚŽĞŵƌĞĨĞƌŝĚĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂ͕ƋƵĞŶĆŽƉŽĚĞƌĄƐĞƌŝŶĨĞƌŝŽƌĂϭϬ;ĚĞǌͿĚŝĂƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ ^ĞŐƵŶĚŽ – ĞǀĞƌĆŽ ĐŽŶƐƚĂƌ ĚĂ ĐŽŶƐƵůƚĂ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞǀŽƚŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽdĞƌĐĞŝƌŽ–ĂƵƐġŶĐŝĂĚĞƌĞƐƉŽƐƚĂƐĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĐŽŵŽĂŶƵġŶĐŝĂƉŽƌƉĂƌƚĞ
ĚŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ĚĞǀĞŶĚŽ ƚĂů ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ ƚĂŵďĠŵ ĐŽŶƐƚĂƌ ĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ĚĂ ƉƌſƉƌŝĂ
ĐŽŶƐƵůƚĂ͘

ƌƚŝŐŽϰϰ
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůƉŽĚĞƌĄƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉŽƌŵĞŝŽĞůĞƚƌƀͲ
ŶŝĐŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĂƐƐŝŵŝŶĨŽƌŵĂĚŽĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐŶŽĂƚŽĚĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͘
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WĂƌĄŐƌĂĨŽ jŶŝĐŽ – EĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ĚŽ ĐĂƉƵƚ ĚĞƐƚĞ ƌƚŝŐŽ ϰϰ͕ Ž D/E/^dZKZ ĚĞǀĞƌĄ
ƚŽŵĂƌ ĂƐ ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ ĚŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ Ğ Ă
ĂƵƚĞŶƚŝĐŝĚĂĚĞĞĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂŶĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĚŽƐǀŽƚŽƐ͕
ƋƵĞĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌƉƌŽĨĞƌŝĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĞůĞƚƌƀŶŝĐĂůĞŐĂůŵĞŶƚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ͘

ƌƚŝŐŽϰϱ
KƐŽƚŝƐƚĂƐƚĂŵďĠŵƉŽĚĞƌĆŽǀŽƚĂƌƉŽƌŵĞŝŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞƐĐƌŝƚĂŽƵ
ĞůĞƚƌƀŶŝĐĂ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ƌĞĐĞďŝĚĂ ƉĞůŽ D/E/^dZKZ ĂŶƚĞƐ ĚŽ ŝŶşĐŝŽ ĚĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ Ğ
ĚĞƐĚĞƋƵĞƚĂůƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĐŽŶƐƚĞĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞĚĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽŽƵĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŽŶͲ
ƐƵůƚĂĨŽƌŵĂů͕ĐŽŵĂŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚĂƐĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞƐĂƐĞƌĞŵĐƵŵƉƌŝĚĂƐ͘

ƌƚŝŐŽϰϲ
&ŝĐĂ͕ ĚĞƐĚĞ ũĄ͕ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ ƋƵĞ ĂƐ ĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ ĚĂ
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůƐĞƌĆŽƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĂĚŽƚĂĚĂƐ;ŝͿĞŵĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌ
ŵĞŝŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͖ ŽƵ ;ŝŝͿŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂ ĨŽƌŵĂů͘  ĐƌŝƚĠƌŝŽ ĚŽ
D/E/^dZKZ͕ĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞĨŽƌŵĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂů͘

W1dh>Ky
WK>1d//sh>'K/E&KZDO^

ƌƚŝŐŽϰϳ
KD/E/^dZKZ͕ĞŵĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăƉŽůşƚŝĐĂĚĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂͲ
ĕƁĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽ&hEK͕ĞƐƚĄŽďƌŝŐĂĚŽĂ͗

;ŝͿ
ƌĞŵĞƚĞƌ;ĂͿŵĞŶƐĂůŵĞŶƚĞĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐĞǆƚƌĂƚŽĚĞĐŽŶƚĂĐŽŶƚĞŶĚŽ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĞǆŝŐŝĚĂƐ ƉĞůĂ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ ǀŝŐĞŶƚĞ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͗ ;ϭͿŶŽŵĞ Ğ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ
ŝŶƐĐƌŝĕĆŽ ŶŽ EW: ĚŽ &hEK͖ ;ϮͿŶŽŵĞ͕ ĞŶĚĞƌĞĕŽ Ğ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŝŶƐĐƌŝĕĆŽ ŶŽ EW: ĚŽ
D/E/^dZKZ͖;ϯͿƐĂůĚŽĞǀĂůŽƌĚĂƐĐŽƚĂƐŶŽŝŶşĐŝŽĞŶŽĨŝŶĂůĚŽƉĞƌşŽĚŽŝŶĨŽƌŵĂĚŽ͕
ďĞŵĐŽŵŽĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽŽĐŽƌƌŝĚĂĂŽůŽŶŐŽĚĞƌĞĨĞƌŝĚŽƉĞƌşŽĚŽ͖;ϰͿŶŽŵĞĚŽŽƚŝƐƚĂ
ĞŵƋƵĞƐƚĆŽ͖;ϱͿƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽ&hEKĂƵĨĞƌŝĚĂĞŶƚƌĞŽƷůƚŝŵŽŝĂjƚŝůĚŽŵġƐĂŶƚĞƌŝŽƌ
ĞŽƷůƚŝŵŽŝĂjƚŝůĚŽŵġƐĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĚŽĞǆƚƌĂƚŽ͖;ϲͿĂĚĂƚĂĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚŽĞǆƚƌĂƚŽ͖Ğ
;ϳͿƚĞůĞĨŽŶĞ͕ ĐŽƌƌĞŝŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ Ğ ĞŶĚĞƌĞĕŽ ƉĂƌĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂ ĚŽ ƐĞƌǀŝĕŽ ĚĞ
ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽƐĐŽƚŝƐƚĂƐ͖Ğ;ďͿĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĂƚĠŽƷůƚŝŵŽŝĂjƚŝůĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞĐĂĚĂ
ĂŶŽ͕ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚŽ&hEK͕ŽƵĂŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚŽůŽĐĂůŶŽƋƵĂůĞƐƚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞƌĄĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͖

;ŝŝͿ
ĚŝǀƵůŐĂƌ͕ Ğŵ ůƵŐĂƌ ĚĞ ĚĞƐƚĂƋƵĞ ŶŽ ƐĞƵ ƐŝƚĞ Ğ ƐĞŵ ƉƌŽƚĞĕĆŽ ĚĞ ƐĞŶŚĂ͕ Ă
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚŽ&hEKƌĞůĂƚŝǀĂ;ĂͿĂŽƐϭϮ;ĚŽǌĞͿŵĞƐĞƐĨŝŶĚŽƐĞŵϯϭ
ĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ͕ĂƚĠŽƷůƚŝŵŽŝĂjƚŝůĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞĐĂĚĂĂŶŽ͖Ğ;ďͿĂŽƐϭϮ;ĚŽǌĞͿŵĞƐĞƐ
ĨŝŶĚŽƐĞŵϯϬĚĞũƵŶŚŽ͕ĂƚĠŽƷůƚŝŵŽĚŝĂĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞĐĂĚĂĂŶŽ͖

;ŝŝŝͿ
ĚŝǀƵůŐĂƌ͕ ŶŽ ƐĞƵ ƐŝƚĞ Ğ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽ ƉĞůŽ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŶǀŝŽ ĚĞ
ŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞůŶŽƐŝƚĞĚĂsDĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉůŝĐĄǀĞůĞƉŽƐƐşǀĞů͕ŶŽƐŝƚĞĚĂϯ͕ŽƐ
ƌĞůĂƚſƌŝŽƐƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐƉĞůŽ'^dKZŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƌƚŝŐŽϱϭĂďĂŝǆŽ͖Ğ
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;ŝǀͿ
ĚŝǀƵůŐĂƌ͕ ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂ ĂŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ Ğ ĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽƉĞůŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶǀŝŽĚĞŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞůŶŽƐŝƚĞĚĂsD͕ƋƵĂůƋƵĞƌ
ĂƚŽŽƵĨĂƚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞŽĐŽƌƌŝĚŽŽƵƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽ&hEK͕ŽƵĂŽƐĂƚŝǀŽƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĞƐƵĂĐĂƌƚĞŝƌĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƌƚŝŐŽϱϬĂďĂŝǆŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽ–ƌĞŵĞƐƐĂĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽŝŶĐŝƐŽ;ŝͿ;ĂͿĂĐŝŵĂƉŽĚĞƌĄ
ƐĞƌ ĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂ ƉĞůŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ƋƵĂŶĚŽ ĚŽ ŝŶŐƌĞƐƐŽ ŶŽ &hEK͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ
ĨŝƌŵĂĚĂŶŽƚĞƌŵŽĚĞĂĚĞƐĆŽĂŽƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ ^ĞŐƵŶĚŽ – ĂƐŽ ĂůŐƵŵ ŽƚŝƐƚĂ ŶĆŽ ƚĞŶŚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽ Ž D/E/^dZKZ Ă
ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƐĞƵĞŶĚĞƌĞĕŽ͕ƐĞũĂƉĂƌĂĞŶǀŝŽĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂƉŽƌĐĂƌƚĂŽƵĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ŵĞŝŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͕ Ž D/E/^dZKZ ĨŝĐĂƌĄ ĞǆŽŶĞƌĂĚŽ ĚŽ ĚĞǀĞƌ ĚĞ ƉƌĞƐƚĂƌͲůŚĞ ĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĞŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͕
ĂƉĂƌƚŝƌĚĂƷůƚŝŵĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂƋƵĞŚŽƵǀĞƌƐŝĚŽĚĞǀŽůǀŝĚĂƉŽƌŝŶĐŽƌƌĞĕĆŽŶŽĞŶĚĞƌĞĕŽ
ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ͘

ƌƚŝŐŽϰϴ
ĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKƐĞƌĄĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚĂ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ŵĞŶͲ
ƐĂůŵĞŶƚĞ͕ĂƚĠϭϬ;ĚĞǌͿĚŝĂƐĂƉſƐŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽŵġƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌŝƌ͕ŶĂƐĞĚĞĚŽͲ
D/E/^dZKZ͕ďĞŵĐŽŵŽŶŽƐƐŝƚĞƐĚĂsDĞĚŽD/E/^dZKZ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ jŶŝĐŽ – ĂƐŽ ƐĞũĂŵ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐ Ğŵ ƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ ĚĂ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂŶŽĐĂƉƵƚ͕ĂŵĞƐŵĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽƐĞƌĄĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚĂĚĞĨŽƌŵĂĞƋƵąŶŝŵĞ Ă
ƚŽĚŽƐ ŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉƌĠǀŝĂ ƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽ͕ Ğŵ ĨŽƌŵĂƚŽ ĚĞĨŝŶŝĚŽ ƉĞůŽ
D/E/^dZKZ͕ Ğŵ ƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚĞ ĂĐŽƌĚĂĚĂ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ Ğ Ž
D/E/^dZKZ͕ ƌĞƐƐĂůǀĂĚĂƐ ĂƐ ŚŝƉſƚĞƐĞƐ ĚĞ ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƉĞůŽ
D/E/^dZKZĂŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚŽ&hEK͕ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĞ
ƐƵĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĂŽƐ ſƌŐĆŽƐ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ͕ ĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ Ğ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ĐůĂƐƐĞ͕ƋƵĂŶƚŽĂŽƐƐĞƵƐĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐ͕ŶŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂƐŽůŝĐŝƚĂĕƁĞƐůĞŐĂŝƐ͕ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐ
ĞĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂƐƉŽƌĞůĞƐĨŽƌŵƵůĂĚĂƐ͘

ƌƚŝŐŽϰϵ
ƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐăĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌĆŽĂŝĚĞŶƚŝͲ
ĨŝĐĂĕĆŽĚŽƐĂƚŝǀŽƐ͕ĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ͕ŽǀĂůŽƌĞŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůƐŽďƌĞŽƚŽƚĂůĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂ͕ŶŽƐŵŽůͲ
ĚĞƐĚŝǀƵůŐĂĚŽƐƉĞůŽD/E/^dZKZăsD͘ĂƐŽŽ&hEKƉŽƐƐƵĂƉŽƐŝĕƁĞƐŽƵŽƉĞƌĂͲ
ĕƁĞƐĞŵĐƵƌƐŽƋƵĞƉŽƐƐĂŵǀŝƌĂƐĞƌƉƌĞũƵĚŝĐĂĚĂƐƉĞůĂƐƵĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ͕ŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝǀŽĚĂ
ĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂƉŽĚĞƌĄŽŵŝƚŝƌĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĞĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĂƐŵĞƐŵĂƐ͕ƌĞŐŝƐͲ
ƚƌĂŶĚŽƐŽŵĞŶƚĞŽǀĂůŽƌĞĂƉŽƌĐĞŶƚĂŐĞŵƐŽďƌĞŽƚŽƚĂůĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂ͘ƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐŽŵŝƚŝĚĂƐ
ĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĐŽůŽĐĂĚĂƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐŶŽƉƌĂǌŽŵĄǆŝŵŽĚĞϵϬ;ŶŽǀĞŶƚĂͿĚŝĂƐ
ĂƉſƐ Ž ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ŵġƐ͕ ƉŽĚĞŶĚŽ ĞƐƐĞ ƉƌĂǌŽ ƐĞƌ ƉƌŽƌƌŽŐĂĚŽ ƵŵĂ ƷŶŝĐĂ ǀĞǌ͕ Ğŵ
ĐĂƌĄƚĞƌĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂů͕ĐŽŵďĂƐĞĞŵƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂƐƵďŵĞƚŝĚĂăĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂ
sD͕ĂƚĠŽƉƌĂǌŽŵĄǆŝŵŽĚĞϭϴϬ;ĐĞŶƚŽĞŽŝƚĞŶƚĂĚŝĂƐͿ͘
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ƌƚŝŐŽϱϬ
KD/E/^dZKZĠŽďƌŝŐĂĚŽĂĚŝǀƵůŐĂƌŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĞĂƚƌĂǀĠƐĚŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶǀŝŽĚĞŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞůŶŽ
ƐŝƚĞĚĂsD͕ďĞŵĐŽŵŽăĞŶƚŝĚĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂĚĞŵĞƌĐĂĚŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽŽŶĚĞĂƐĐŽƚĂƐ
ĞƐƚĞũĂŵĂĚŵŝƚŝĚĂƐăŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ƋƵĂůƋƵĞƌĂƚŽŽƵĨĂƚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞŽĐŽƌƌŝĚŽŽƵƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ
ĂŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽ&hEKŽƵĂŽƐĂƚŝǀŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĞƐƵĂĐĂƌƚĞŝƌĂ͕ƐĞŶĚŽĐŽŶƐŝĚĞͲ
ƌĂĚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞƋƵĂůƋƵĞƌĂƚŽŽƵĨĂƚŽƋƵĞƉŽƐƐĂŝŶĨůƵŝƌĚĞŵŽĚŽƉŽŶĚĞƌĄǀĞůŶŽǀĂůŽƌĚĂƐ
ĐŽƚĂƐŽƵŶĂĚĞĐŝƐĆŽĚŽƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐĚĞĂĚƋƵŝƌŝƌ͕ĂůŝĞŶĂƌŽƵŵĂŶƚĞƌĂƐĐŽƚĂƐ͘

ƌƚŝŐŽϱϭ
DĞŶƐĂůŵĞŶƚĞ͕ĂƚĠŽϭϱǑ;ĚĠĐŝŵŽƋƵŝŶƚŽͿŝĂjƚŝůĚĞĐĂĚĂŵġƐͲĐĂůĞŶĚĄƌŝŽ͕Ž
'^dKZƉƌĞƉĂƌĂƌĄĞĚŝǀƵůŐĂƌĄŶŽƐĞƵƐŝƚĞƵŵƌĞůĂƚſƌŝŽƐŝŶƚĠƚŝĐŽĐŽŶƚĞŶĚŽ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ĂƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͗;ŝͿĐĂƌƚĞŝƌĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂĚŽ&hEK͖Ğ;ŝŝͿĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽƐĚŽ'^dKZ
ƐŽďƌĞĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽ–ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĂŽƌĞůĂƚſƌŝŽŵĞŶƐĂůƌĞĨĞƌŝĚŽŶŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞƌƚŝŐŽ
ϱϭ͕ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ͕ĂƚĠŽϯϬǑ;ƚƌŝŐĠƐŝŵŽͿĚŝĂĚŽŵġƐŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƐĞŐƵŝŶƚĞĂŽĞŶĐĞƌƌĂͲ
ŵĞŶƚŽĚĞĐĂĚĂƚƌŝŵĞƐƚƌĞĐŝǀŝů͕Ž'^dKZƉƌĞƉĂƌĂƌĄĞĚŝǀƵůŐĂƌĄŶŽƐĞƵƐŝƚĞƵŵƌĞůĂƚſƌŝŽĂŶĂͲ
ůşƚŝĐŽĐŽŶƚĞŶĚŽ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͗;ŝͿŵĞƐŵĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƋƵĞĐŽŶƐͲ
ƚĂŵŶŽƌĞůĂƚſƌŝŽŵĞŶƐĂůƌĞĨĞƌŝĚŽŶŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞƌƚŝŐŽϱϭ͖;ŝŝͿǀŝƐĆŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚŽ'^Ͳ
dKZ͖Ğ;ŝŝŝͿŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞŽŵĞƌĐĂĚŽƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽĚĞĐŽƚĂƐĚŽ&hEK͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽ–K'^dKZĚĞǀĞƌĄĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌŽƐƌĞůĂƚſƌŝŽƐƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĞƐƚĞƌƚŝŐŽϱϭĂŽD/E/^dZKZ͕ƉŽƌŵĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĂĐŽƌĚĂĚŽ͕ĂŶƚĞƐĚĂ
ƐƵĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽŶŽƐŝƚĞĚŽ'^dKZ͘

W1dh>Ky/
WK>1d/yZ1/K/Z/dKsKdK

ƌƚŝŐŽϱϮ
Conforme previsto nas “Regras e Procedimentos ANBIMA para o Exercício
ĚĞŝƌĞŝƚŽĚĞsŽƚŽĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂƐŶǑ02”, K'^dKZKdWK>1d/yZ1/K
/Z/dKsKdKD^^D>/^͕Yh/^/W>/EK^WZ/E1W/K^'Z/^͕KWZKͲ
^^K /^MZ/K  Yh/^ ^K ^ DdZ/^ Z>sEd^ KZ/'dMZ/^ WZ K
yZ1/KK/Z/dKsKdKW>K'^dKZ͘d>WK>1d/KZ/Ed^/^O^K
'^dKZD^^D>/^dEdKZ^d/sK^YhKE&/ZDK^^h^d/dhͲ
>Z^K/Z/dKsKdK͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ WƌŝŵĞŝƌŽ –  ǀĞƌƐĆŽ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĂ ƉŽůşƚŝĐĂ ĚĞ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĞ ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ǀŽƚŽ ĚŽ
'^dKZ ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞ ĚŝƐƉŽŶşǀĞů ŶŽ ƐŝƚĞ ĚŽ '^dKZ ŶŽ ƐĞŐƵŝŶƚĞ ĞŶĚĞƌĞĕŽ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐĂƉŝƚĂŶŝĂ͘ŶĞƚͬŐŽǀĞƌŶĂŶĐĂͬ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽ–^ĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚĂƐƵĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽ
ĚĞ ǀŽƚŽ͕ŶĂ ŚŝƉſƚĞƐĞĚĂƐ ĂůşŶĞĂƐ;ǆŝŝŝͿ Ğ ;ǆŝǀͿ ĚŽƌƚŝŐŽϯϱ ĂĐŝŵĂ͕ Ž '^dKZ ǀŽƚĂƌĄ ŶĂƐ
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ĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐŐĞƌĂŝƐĚĞĐŽƚŝƐƚĂƐĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞŵĞƐƚƌŝƚĂĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĚĞ
ǀŽƚŽĂƉƌŽǀĂĚĂƉĞůŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ĞŵĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂů͘

W1dh>Ky//
KyZ1/K^K/>^DKE^dZO^KEd/^

ƌƚŝŐŽϱϯ
KĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĚŽ&hEKƚĞƌĄĚƵƌĂĕĆŽĚĞϭϮ;ĚŽǌĞͿŵĞƐĞƐĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄ
ĞŵϯϬĚĞũƵŶŚŽĚĞĐĂĚĂĂŶŽ͕ƋƵĂŶĚŽƐĞƌĆŽůĞǀĂŶƚĂĚĂƐĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐƌĞůĂͲ
ƚŝǀĂƐĂŽƉĞƌşŽĚŽĨŝŶĚŽ͕ƋƵĞƐĞƌĆŽĂƵĚŝƚĂĚĂƐƉĞůŽĂƵĚŝƚŽƌŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͘

ƌƚŝŐŽϱϰ
ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐƐĞƌĆŽĐŽůŽĐĂĚĂƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŝŶͲ
ƚĞƌĞƐƐĂĚŽƋƵĞĂƐƐŽůŝĐŝƚĂƌĂŽD/E/^dZKZ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞϵϬ;ŶŽǀĞŶƚĂͿĚŝĂƐĂƉſƐŽĞŶͲ
ĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽƉĞƌşŽĚŽ͘

W1dh>Ky///
dZ/hdK

ƌƚŝŐŽϱϱ
ůĞŐŝƐůĂĕĆŽƚƌŝďƵƚĄƌŝĂ͕ĞŵŐĞƌĂů͕ŝƐĞŶƚĂĚĞƚƌŝďƵƚĂĕĆŽŽƵƐƵũĞŝƚĂăĂůşƋƵŽƚĂ
ǌĞƌŽĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĂƐĐĂƌƚĞŝƌĂƐĚĞĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͗

;ŝͿ
Imposto de Renda (“/Z”): rendimentos e ganhos apurados nas operações da
ĐĂƌƚĞŝƌĂƐĆŽŝƐĞŶƚŽƐĚŽ/Z͖Ğ

;ŝŝͿ
Imposto sobre Operações de Títulos e Valores Mobiliários (“/K&ͬdşƚƵůŽƐ”): as
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂĐĂƌƚĞŝƌĂĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚĂƐĂƚƵĂůŵĞŶƚĞăŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚŽ/K&ͬdşƚƵůŽƐă
ĂůşƋƵŽƚĂ ĚĞ Ϭй ;ǌĞƌŽ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ͘  ĂůşƋƵŽƚĂ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ŵĂũŽƌĂĚĂ Ă ƋƵĂůƋƵĞƌ ƚĞŵƉŽ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂƚŽ ĚŽ WŽĚĞƌ ǆĞĐƵƚŝǀŽ͕ ĂƚĠ Ž ůŝŵŝƚĞ ĚĞ Ϯϱй ;ǀŝŶƚĞ Ğ ĐŝŶĐŽ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ͕
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐŽĐŽƌƌŝĚĂƐĂƉſƐĞƐƚĞĞǀĞŶƚƵĂůĂƵŵĞŶƚŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽ–K&hEKďƵƐĐĂƌĄŵĂŶƚĞƌƵŵĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚĞĂƚŝǀŽƐĐŽŵƉƌĂǌŽŵĠĚŝŽ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯϲϱ;ƚƌĞǌĞŶƚŽƐĞƐĞƐƐĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽͿĚŝĂƐ͕ŽƋƵĞƉŽĚĞůĞǀĂƌĂƵŵĂŵĂŝŽƌŽƐĐŝůĂĕĆŽ
ŶŽǀĂůŽƌĚĂĐŽƚĂƐĞĐŽŵƉĂƌĂĚĂăĚĞĨƵŶĚŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐĐŽŵƉƌĂǌŽŝŶĨĞƌŝŽƌ͘KƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ
ƚƌŝďƵƚĄƌŝŽĂƉůŝĐĄǀĞůĂŽŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĚŽ&hEKƉŽĚĞĚĞƉĞŶĚĞƌĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽ
ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌďĞŵĐŽŵŽĚĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĞƵŵĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚĞĂƚŝǀŽƐĐŽŵƉƌĂǌŽŵĠĚŝŽƐƵƉĞƌŝŽƌ
Ă ϯϲϱ ;ƚƌĞǌĞŶƚŽƐ Ğ ƐĞƐƐĞŶƚĂ Ğ ĐŝŶĐŽͿ ĚŝĂƐ͘ EĆŽ ŚĄ ŐĂƌĂŶƚŝĂ ĚĞ ƋƵĞ Ž &hEK ƚĞƌĄ Ž
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƉĂƌĂĨƵŶĚŽƐĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ ^ĞŐƵŶĚŽ –  ƚƌŝďƵƚĂĕĆŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů ĂŽ ŽƚŝƐƚĂ͕ ĐŽŵŽ ƌĞŐƌĂ ŐĞƌĂů Ğ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ
ƌĞƐƉĞŝƚĂĚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ ŵĂƐ ŶĆŽ ůŝŵŝƚĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ ĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ ƐĞŐƵĞ ĂƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ͗
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;ŝͿ
/K&ͬdşƚƵůŽƐ͗ Ž /K&ͬdşƚƵůŽƐ Ġ ĐŽďƌĂĚŽ ƐŽďƌĞ ĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ ĐĞƐƐĆŽ Ğ
ƌĞƐŐĂƚĞ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ K /K&ͬdşƚƵůŽƐ Ġ ĐŽďƌĂĚŽ ă ĂůşƋƵŽƚĂ ĚĞ ϭй ;Ƶŵ ƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿ ĂŽ ĚŝĂ ƐŽďƌĞ Ž ǀĂůŽƌ ĚĞ ĐĞƐƐĆŽ͕ ƌĞƐŐĂƚĞͬůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ŽƵ ƌĞƉĂĐƚƵĂĕĆŽ ĚĂƐ ĐŽƚĂƐ͕
ůŝŵŝƚĂĚŽĂƵŵƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚŽƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ĞŵĨƵŶĕĆŽĚŽƉƌĂǌŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂ
ƚĂďĞůĂ ƌĞŐƌĞƐƐŝǀĂ ĂŶĞǆĂĂŽ ĞĐƌĞƚŽ ŶǑϲ͘ϯϬϲ͕ĚĞ ϭϰ ĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞ ϮϬϬϳ͕ ƐĞŶĚŽ ĞƐƚĞ
ůŝŵŝƚĞŝŐƵĂůĂϬй;ǌĞƌŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĂƌĂĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵƉƌĂǌŽŝŐƵĂůŽƵ
ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ϯϬ ;ƚƌŝŶƚĂͿ ĚŝĂƐ͘ ŽŶƚƵĚŽ͕ Ă ĂůşƋƵŽƚĂ ĚŽ /K&ͬdşƚƵůŽƐ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ŵĂũŽƌĂĚĂ Ă
ƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͕ƉŽƌĂƚŽĚŽWŽĚĞƌǆĞĐƵƚŝǀŽ͕ĂƚĠŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞϭ͕ϱй;ƵŵŝŶƚĞŝƌŽĞĐŝŶĐŽ
ĚĠĐŝŵŽƐ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĂŽ ĚŝĂ͕ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ ŽĐŽƌƌŝĚĂƐ ĂƉſƐ ĞƐƚĞ ĞǀĞŶƚƵĂů
ĂƵŵĞŶƚŽ͖Ğ

;ŝŝͿ
/Z͗Ž/ZĂƉůŝĐĄǀĞůĂŽŽƚŝƐƚĂƚŽŵĂƉŽƌďĂƐĞ͗;ĂͿĂƌĞƐŝĚġŶĐŝĂĚŽŽƚŝƐƚĂ͕ƌĂƐŝůŽƵ
ĞǆƚĞƌŝŽƌ͖;ďͿĂŶĂƚƵƌĞǌĂĚŽŽƚŝƐƚĂ͖Ğ;ĐͿŽƐϯ;ƚƌġƐͿĞǀĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŵ
ŽĂƵĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐŽƵŐĂŶŚŽƐĞĂƐƵĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞƚƌŝďƵƚĂĕĆŽ͕ƋƵĂŝƐƐĞũĂŵ͗
;ϭͿĐĞƐƐĆŽ ŽƵ ĂůŝĞŶĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽƚĂƐ͖ ;ϮͿƌĞƐŐĂƚĞͬůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽƚĂƐ͖ Ğ ;ϯͿĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ ĚĞ
ĐŽƚĂƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĂ ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ŽƵ ĚĂ ŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ
ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͗

ŽƚŝƐƚĂƌĞƐŝĚĞŶƚĞŶŽƌĂƐŝů

/ – ZĞƐŐĂƚĞͬůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚĂƐ ĐŽƚĂƐ͗ Ž ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ Ġ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ ƉĞůĂ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ
ƉŽƐŝƚŝǀĂ ĞŶƚƌĞ Ž ǀĂůŽƌ ĚĞ ƌĞƐŐĂƚĞͬůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ Ğ Ž ĐƵƐƚŽ ĚĞ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĂƐ ĐŽƚĂƐ͕
ƐĞŶĚŽƚƌŝďƵƚĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐĞŐƵŝƌ͗

;ŝͿ
ƉĞƐƐŽĂĨşƐŝĐĂ͗/ZĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĂĨŽŶƚĞăĂůşƋƵŽƚĂĚĞϬй;ǌĞƌŽƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿ͖Ğ

;ŝŝͿ
ƉĞƐƐŽĂ ũƵƌşĚŝĐĂ͗ /Z ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŶĂ ĨŽŶƚĞ ă ĂůşƋƵŽƚĂ ĚĞ ϭϱй
;ƋƵŝŶǌĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͘

// – ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͗ ŽƐ ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ĂŽ
ŽƚŝƐƚĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƌƚŝŐŽϮϵĂĐŝŵĂ͕ƐĆŽƚƌŝďƵƚĂĚŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐĞŐƵŝƌ͗

;ŝͿ
ƉĞƐƐŽĂĨşƐŝĐĂ͗/ZĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĂĨŽŶƚĞăĂůşƋƵŽƚĂĚĞϬй;ǌĞƌŽƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿ͖Ğ

;ŝŝͿ
ƉĞƐƐŽĂ ũƵƌşĚŝĐĂ͗ /Z ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŶĂ ĨŽŶƚĞ ă ĂůşƋƵŽƚĂ ĚĞ ϭϱй
;ƋƵŝŶǌĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͘

///–ŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂŽƵĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĚĞĐŽƚĂƐ͕ĞŵĐĂƌĄƚĞƌĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂů͕
ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ĂƉƌŽǀĂĚĂ ƉĞůĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ W1dh>K /y͗ Ž
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ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĠĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƉĞůĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂƉŽƐŝƚŝǀĂĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĞŽ
ĐƵƐƚŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĂƐĐŽƚĂƐ͕ƐĞŶĚŽƚƌŝďƵƚĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐĞŐƵŝƌ͗

;ŝͿ
ƉĞƐƐŽĂĨşƐŝĐĂ͗/ZĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĂĨŽŶƚĞăĂůşƋƵŽƚĂĚĞϬй;ǌĞƌŽƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿ͖Ğ

;ŝŝͿ
ƉĞƐƐŽĂ ũƵƌşĚŝĐĂ͗ /Z ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŶĂ ĨŽŶƚĞ ă ĂůşƋƵŽƚĂ ĚĞ ϭϱй
;ƋƵŝŶǌĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͘

/s–ĞƐƐĆŽŽƵĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞĐŽƚĂƐ͗ŽŐĂŶŚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĠĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƉĞůĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂ
ƉŽƐŝƚŝǀĂ ĞŶƚƌĞ Ž ǀĂůŽƌ ĚĞ ĐĞƐƐĆŽ ŽƵ ĂůŝĞŶĂĕĆŽ Ğ Ž ĐƵƐƚŽ ĚĞ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĂƐ ĐŽƚĂƐ͕
ƐĞŶĚŽƚƌŝďƵƚĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐĞŐƵŝƌ͗

;ŝͿ
ƉĞƐƐŽĂĨşƐŝĐĂ͗/ZĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĂĨŽŶƚĞăĂůşƋƵŽƚĂĚĞϬй;ǌĞƌŽƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿ͖Ğ

;ŝŝͿ
ƉĞƐƐŽĂ ũƵƌşĚŝĐĂ͗ /Z ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŶĂ ĨŽŶƚĞ ă ĂůşƋƵŽƚĂ ĚĞ ϭϱй
;ƋƵŝŶǌĞƉŽƌĐĞŶƚŽ͘

ŽƚŝƐƚĂƌĞƐŝĚĞŶƚĞŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ

Ž ŽƚŝƐƚĂ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŶŽ ĞǆƚĞƌŝŽƌ Ġ ĂƉůŝĐĄǀĞů ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ ƚƌŝďƵƚĄƌŝŽ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞŵĨƵŶĕĆŽĚĞƌĞƐŝĚŝƌŽƵŶĆŽĞŵƉĂşƐŽƵũƵƌŝƐĚŝĕĆŽƋƵĞŶĆŽƚƌŝďƵƚĞĂ
ƌĞŶĚĂ͕ ŽƵ ƋƵĞ Ă ƚƌŝďƵƚĞ ă ĂůşƋƵŽƚĂ ŵĄǆŝŵĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă ϮϬй ;ǀŝŶƚĞ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ
(“:ƵƌŝƐĚŝĕĆŽĚĞdƌŝďƵƚĂĕĆŽ&ĂǀŽƌĞĐŝĚĂ”).

/ – ZĞƐŐĂƚĞͬůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚĂƐ ĐŽƚĂƐ͗ Ž ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ƐĞƌĄ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ ƉĞůĂ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ
ƉŽƐŝƚŝǀĂ ĞŶƚƌĞ Ž ǀĂůŽƌ ĚĞ ƌĞƐŐĂƚĞͬůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ Ğ Ž ĐƵƐƚŽ ĚĞ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĂƐ ĐŽƚĂƐ͕
ƐĞŶĚŽƚƌŝďƵƚĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞŐƵĞ͗

;ŝͿ
ŽƚŝƐƚĂŶĆŽƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğŵ :ƵƌŝƐĚŝĕĆŽ ĚĞ dƌŝďƵƚĂĕĆŽ &ĂǀŽƌĞĐŝĚĂ͗ /Z
ƌĞƚŝĚŽŶĂĨŽŶƚĞăĂůşƋƵŽƚĂĚĞϬй;ǌĞƌŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͖Ğ

;ŝŝͿ
ŽƚŝƐƚĂƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞŵ:ƵƌŝƐĚŝĕĆŽĚĞdƌŝďƵƚĂĕĆŽ&ĂǀŽƌĞĐŝĚĂ͗/ZƌĞƚŝĚŽ
ŶĂĨŽŶƚĞăĂůşƋƵŽƚĂĚĞϭϱй;ƋƵŝŶǌĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͘

// – ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͗ ŽƐ ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ĂŽ
ŽƚŝƐƚĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƌƚŝŐŽϮϵĂĐŝŵĂ͕ƐĆŽƚƌŝďƵƚĂĚŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐĞŐƵŝƌ͗

;ŝͿ
ŽƚŝƐƚĂŶĆŽƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğŵ :ƵƌŝƐĚŝĕĆŽ ĚĞ dƌŝďƵƚĂĕĆŽ &ĂǀŽƌĞĐŝĚĂ͗ /Z
ƌĞƚŝĚŽŶĂĨŽŶƚĞăĂůşƋƵŽƚĂϬй;ǌĞƌŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͖Ğ
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;ŝŝͿ
ŽƚŝƐƚĂƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞŵ:ƵƌŝƐĚŝĕĆŽĚĞdƌŝďƵƚĂĕĆŽ&ĂǀŽƌĞĐŝĚĂ͗/ZƌĞƚŝĚŽ
ŶĂĨŽŶƚĞăĂůşƋƵŽƚĂĚĞϭϱй;ƋƵŝŶǌĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͘


///–ŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂŽƵĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĚĞĐŽƚĂƐ͕ĞŵĐĂƌĄƚĞƌĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂů͕
ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ĂƉƌŽǀĂĚĂ ƉĞůĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ W1dh>K /y͗ Ž
ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞƌĄĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƉĞůĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂƉŽƐŝƚŝǀĂĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ
ĞŽĐƵƐƚŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĂƐĐŽƚĂƐ͕ƐĞŶĚŽƚƌŝďƵƚĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐĞŐƵŝƌ͗

;ŝͿ
ŽƚŝƐƚĂŶĆŽƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğŵ :ƵƌŝƐĚŝĕĆŽ ĚĞ dƌŝďƵƚĂĕĆŽ &ĂǀŽƌĞĐŝĚĂ͗ /Z
ƌĞƚŝĚŽŶĂĨŽŶƚĞăĂůşƋƵŽƚĂϬй;ǌĞƌŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͖Ğ

;ŝŝͿ
ŽƚŝƐƚĂƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞŵ:ƵƌŝƐĚŝĕĆŽĚĞdƌŝďƵƚĂĕĆŽ&ĂǀŽƌĞĐŝĚĂ͗/ZƌĞƚŝĚŽ
ŶĂĨŽŶƚĞăĂůşƋƵŽƚĂĚĞϭϱй;ƋƵŝŶǌĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͘

/s–ĞƐƐĆŽŽƵĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞĐŽƚĂƐ͗ŽŐĂŶŚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĠĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƉĞůĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂ
ƉŽƐŝƚŝǀĂ ĞŶƚƌĞ Ž ǀĂůŽƌ ĚĞ ĐĞƐƐĆŽ ŽƵ ĂůŝĞŶĂĕĆŽ Ğ Ž ĐƵƐƚŽ ĚĞ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĂƐ ĐŽƚĂƐ͕
ƐĞŶĚŽƚƌŝďƵƚĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐĞŐƵŝƌ͗

;ŝͿ
ŽƚŝƐƚĂŶĆŽƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğŵ :ƵƌŝƐĚŝĕĆŽ ĚĞ dƌŝďƵƚĂĕĆŽ &ĂǀŽƌĞĐŝĚĂ͗ /Z
ƌĞƚŝĚŽŶĂĨŽŶƚĞăĂůşƋƵŽƚĂϬй;ǌĞƌŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͖Ğ

;ŝŝͿ
ŽƚŝƐƚĂƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞŵ:ƵƌŝƐĚŝĕĆŽĚĞdƌŝďƵƚĂĕĆŽ&ĂǀŽƌĞĐŝĚĂ͗/ZƌĞƚŝĚŽ
ŶĂĨŽŶƚĞăĂůşƋƵŽƚĂĚĞϭϱй;ƋƵŝŶǌĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͘


;ŝŝŝͿ
Imposto sobre Operações de Câmbio (“/K&ͬąŵďŝŽ”): as operações de câmbio
ƉĂƌĂŝŶŐƌĞƐƐŽƐĞƌĞŵĞƐƐĂƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĐŽŶĚƵǌŝĚĂƐƉŽƌŽƚŝƐƚĂƌĞƐŝĚĞŶƚĞŽƵĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽ
ŶŽ ĞǆƚĞƌŝŽƌ ƋƵĞ ŝŶǀŝƐƚĂ ŶŽƐ ŵĞƌĐĂĚŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ Ğ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂŝƐ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĂ
ZĞƐŽůƵĕĆŽ ŶǑϰ͘ϯϳϯ͕ ĚĞ Ϯϵ ĚĞ ƐĞƚĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϰ͕ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ DŽŶĞƚĄƌŝŽ EĂĐŝŽŶĂů͕ Ğ
ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐăƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐŶŽ&hEKĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚĂƐĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĂŽ/K&ͬąŵďŝŽăĂůşƋƵŽƚĂ
ĚĞϬй;ǌĞƌŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿƉĂƌĂŽƐŝŶŐƌĞƐƐŽƐĞƉĂƌĂĂƐƐĂşĚĂƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ͘ŵƋƵĂůƋƵĞƌĐĂƐŽ͕
Ă ĂůşƋƵŽƚĂ ĚŽ /K&ͬąŵďŝŽ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ŵĂũŽƌĂĚĂ Ă ƋƵĂůƋƵĞƌ ƚĞŵƉŽ ƉŽƌ ĂƚŽ ĚŽ WŽĚĞƌ
ǆĞĐƵƚŝǀŽ͕ĂƚĠŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞϮϱй;ǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ
ŽĐŽƌƌŝĚĂƐĂƉſƐĞƐƚĞĞǀĞŶƚƵĂůĂƵŵĞŶƚŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽdĞƌĐĞŝƌŽ–dƌŝďƵƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞůĂŽ&hEKĞŝŵƉĂĐƚŽƐĂŽŽƚŝƐƚĂĞŵĐĂƐŽĚĞ
ĚĞƐĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ͗

EĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƐůŝŵŝƚĞƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ĞŵƵŵ
ŵĞƐŵŽ ĂŶŽͲĐĂůĞŶĚĄƌŝŽ͕ ;ŝͿƉŽƌ ƉĞƌşŽĚŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ϵϬ ;ŶŽǀĞŶƚĂͿ ĚŝĂƐ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽƐ ŽƵ
ĂůƚĞƌŶĂĚŽƐ͖ŽƵ;ŝŝͿĞŵŵĂŝƐĚĞϯ;ƚƌġƐͿŽĐĂƐŝƁĞƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐ͕ŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐƋƵĞǀĞŶŚĂŵĂ
ƐĞƌĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐĂŽŽƚŝƐƚĂĂƉĂƌƚŝƌĚŽŝĂjƚŝůŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌăĚĂƚĂĚŽƌĞĨĞƌŝĚŽ
ĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽƐĞƌĆŽƚƌŝďƵƚĂĚŽƐĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗
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;ŝͿ
ŽƚŝƐƚĂ ƉĞƐƐŽĂ ĨşƐŝĐĂ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŶŽ ƌĂƐŝů͗ /Z ƌĞƚŝĚŽ ŶĂ ĨŽŶƚĞ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĐŽŵŽĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ;ĐĂƌƚĞŝƌĂĚĞƚşƚƵůŽƐĐŽŵƉƌĂǌŽŵĠĚŝŽ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯϲϱ;ƚƌĞǌĞŶƚŽƐĞƐĞƐƐĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽͿĚŝĂƐͿĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂůşƋƵŽƚĂƐ͗
;ĂͿϮϮ͕ϱй ;ǀŝŶƚĞ ĞĚŽŝƐĞ ŵĞŝŽƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ƉĂƌĂ ƉƌĂǌŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞ ĂƚĠ ϭϴϬ ;ĐĞŶƚŽ Ğ
ŽŝƚĞŶƚĂͿĚŝĂƐ͖;ďͿϮϬй;ǀŝŶƚĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿƉĂƌĂƉƌĂǌŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞϭϴϭ;ĐĞŶƚŽĞŽŝƚĞŶƚĂĞ
ƵŵͿĚŝĂƐĂƚĠϯϲϬ;ƚƌĞǌĞŶƚŽƐĞƐĞƐƐĞŶƚĂͿĚŝĂƐ͖;ĐͿϭϳ͕ϱй;ĚĞǌĞƐƐĞƚĞĞŵĞŝŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿƉĂƌĂ
ƉƌĂǌŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞϯϲϭ;ƚƌĞǌĞŶƚŽƐĞƐĞƐƐĞŶƚĂĞƵŵͿĚŝĂƐĂƚĠϳϮϬ;ƐĞƚĞĐĞŶƚŽƐĞǀŝŶƚĞͿ
ĚŝĂƐ͖Ğ;ĚͿϭϱй;ƋƵŝŶǌĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿƉĂƌĂƉƌĂǌŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϳϮϬ;ƐĞƚĞĐĞŶƚŽƐĞ
ǀŝŶƚĞͿĚŝĂƐ͖

;ŝŝͿ
ŽƚŝƐƚĂƉĞƐƐŽĂũƵƌşĚŝĐĂƌĞƐŝĚĞŶƚĞŶŽƌĂƐŝů͗ĐŽŶĨŽƌŵĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂ
ĐŽŵŽĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ;ĐĂƌƚĞŝƌĂĚĞ ƚşƚƵůŽƐĐŽŵƉƌĂǌŽŵĠĚŝŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯϲϱ;ƚƌĞǌĞŶƚŽƐĞ
ƐĞƐƐĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽͿĚŝĂƐͿĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂůşƋƵŽƚĂƐ͗;ĂͿϮϮ͕ϱй;ǀŝŶƚĞĞĚŽŝƐĞ
ŵĞŝŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿƉĂƌĂƉƌĂǌŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞĂƚĠϭϴϬ;ĐĞŶƚŽĞŽŝƚĞŶƚĂͿĚŝĂƐ͖;ďͿϮϬй;ǀŝŶƚĞ
ƉŽƌĐĞŶƚŽͿƉĂƌĂƉƌĂǌŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞϭϴϭ;ĐĞŶƚŽĞŽŝƚĞŶƚĂĞƵŵͿĚŝĂƐĂƚĠϯϲϬ;ƚƌĞǌĞŶƚŽƐ
ĞƐĞƐƐĞŶƚĂͿĚŝĂƐ͖;ĐͿϭϳ͕ϱй;ĚĞǌĞƐƐĞƚĞĞŵĞŝŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿƉĂƌĂƉƌĂǌŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞϯϲϭ
;ƚƌĞǌĞŶƚŽƐĞƐĞƐƐĞŶƚĂĞƵŵͿĚŝĂƐĂƚĠϳϮϬ;ƐĞƚĞĐĞŶƚŽƐĞǀŝŶƚĞͿĚŝĂƐ͖Ğ;ĚͿϭϱй;ƋƵŝŶǌĞƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿƉĂƌĂƉƌĂǌŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϳϮϬ;ƐĞƚĞĐĞŶƚŽƐĞǀŝŶƚĞͿĚŝĂƐ͕ŶĆŽƐĞĂƉůŝĐĂŶĚŽ
ĂŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĂĨŽŶƚĞĚŽ/Z͖

;ŝŝŝͿ
ŽƚŝƐƚĂŶĆŽ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğŵ :ƵƌŝƐĚŝĕĆŽ ĚĞ dƌŝďƵƚĂĕĆŽ &ĂǀŽƌĞĐŝĚĂ͗ ϭϱй ;ƋƵŝŶǌĞƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿ͖Ğ

;ŝǀͿ
ŽƚŝƐƚĂ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğŵ :ƵƌŝƐĚŝĕĆŽ ĚĞ dƌŝďƵƚĂĕĆŽ &ĂǀŽƌĞĐŝĚĂ͗ /Z ƌĞƚŝĚŽ ŶĂ ĨŽŶƚĞ
ĐŽŶĨŽƌŵĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĐŽŵŽĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ;ĐĂƌƚĞŝƌĂĚĞƚşƚƵůŽƐĐŽŵƉƌĂǌŽ
ŵĠĚŝŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯϲϱ;ƚƌĞǌĞŶƚŽƐĞƐĞƐƐĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽͿĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂůşƋƵŽƚĂƐ͗
;ĂͿϮϮ͕ϱй ;ǀŝŶƚĞ ĞĚŽŝƐĞ ŵĞŝŽƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ƉĂƌĂ ƉƌĂǌŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞ ĂƚĠ ϭϴϬ ;ĐĞŶƚŽ Ğ
ŽŝƚĞŶƚĂͿĚŝĂƐ͖;ďͿϮϬй;ǀŝŶƚĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿƉĂƌĂƉƌĂǌŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞϭϴϭ;ĐĞŶƚŽĞŽŝƚĞŶƚĂĞ
ƵŵͿĚŝĂƐĂƚĠϯϲϬ;ƚƌĞǌĞŶƚŽƐĞƐĞƐƐĞŶƚĂͿĚŝĂƐ͖;ĐͿϭϳ͕ϱй;ĚĞǌĞƐƐĞƚĞĞŵĞŝŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿƉĂƌĂ
ƉƌĂǌŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞϯϲϭ;ƚƌĞǌĞŶƚŽƐĞƐĞƐƐĞŶƚĂĞƵŵͿĚŝĂƐĂƚĠϳϮϬ;ƐĞƚĞĐĞŶƚŽƐĞǀŝŶƚĞͿ
ĚŝĂƐ͖Ğ;ĚͿϭϱй;ƋƵŝŶǌĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿƉĂƌĂƉƌĂǌŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϳϮϬ;ƐĞƚĞĐĞŶƚŽƐĞ
ǀŝŶƚĞͿĚŝĂƐ͕ŶĆŽƐĞĂƉůŝĐĂŶĚŽĂŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĂĨŽŶƚĞĚŽ/Z͘

W1dh>Ky/s
WK>1d/D/E/^dZKZ/^K^K^&dKZ^Z/^K

ƌƚŝŐŽϱϲ
ĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐĐĂƌƚĞŝƌĂƐĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚĂƐăƐ
ĨůƵƚƵĂĕƁĞƐĚĞƉƌĞĕŽƐĞͬŽƵĐŽƚĂĕƁĞƐĚŽŵĞƌĐĂĚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ĂŽƐƌŝƐĐŽƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞ
ĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĞăƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĚĞƉƌĞĕŽƐĞͬŽƵĐŽƚĂĕƁĞƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚŽƐƐĞƵƐĂƚŝǀŽƐ͕ŽƋƵĞ
ƉŽĚĞĂĐĂƌƌĞƚĂƌƉĞƌĚĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĂŽ&hEKĞĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘
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WĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽ–WŽƌŵĞŝŽĚĂĂŶĄůŝƐĞĚŽƐĐĞŶĄƌŝŽƐŵĂĐƌŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐŶĂĐŝŽŶĂŝƐĞŝŶƚĞƌͲ
ŶĂĐŝŽŶĂŝƐĞĚŽƐƌŝƐĐŽƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͕ĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞĚĞůŝƋƵŝĚĞǌ͕ƐĆŽĚĞĨŝŶŝĚĂƐ͕ƉĞůŽ'^dKZ͕
ĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞƐĞůĞĕĆŽĚĞĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚŽ&hEK͕ƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽͲƐĞƐĞŵƉƌĞĂůĞŐŝƐͲ
ůĂĕĆŽ͕ ĂƐ ŶŽƌŵĂƐ Ğ ŽƐ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĂƐ ĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐ
ŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘

ƌƚŝŐŽϱϳ
K'^dKZĞŽD/E/^dZKZƉŽĚĞŵƵƚŝůŝǌĂƌƵŵĂŽƵŵĂŝƐŵĠƚƌŝĐĂƐĚĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌŝƐĐŽ ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ ŶĞƐƚĞ ƌƚŝŐŽ ϱϳ ƉĂƌĂ ĂĨĞƌŝƌ Ž ŶşǀĞů ĚĞ ĞǆƉŽƐŝĕĆŽ ĚŽ
&hEKĂŽƐƌŝƐĐŽƐŽƌĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂĂĂĚĞƋƵĂƌŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĚŽ&hEKĂ
ƐĞƵƐŽďũĞƚŝǀŽƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽ–hŵĂĚĂƐŵĠƚƌŝĐĂƐĂĚŽƚĂĚĂƐƉĂƌĂŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞƌŝƐĐŽĚŽ&hEK
ĠŽsĂůƵĞĂƚZŝƐŬ;sĂZͿ͘KĐĄůĐƵůŽĚŽsĂZĠƌĞĂůŝǌĂĚŽƵƚŝůŝǌĂŶĚŽͲƐĞŽŵŽĚĞůŽĚĞƐŝŵƵůĂĕĆŽ
ŚŝƐƚſƌŝĐĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞŶĞŶŚƵŵĂŚŝƉſƚĞƐĞĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂĚŽƐĞǀĞŶͲ
ƚŽƐĠƌĞĂůŝǌĂĚĂ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ƐĆŽƉƌĞƐĞƌǀĂĚĂƐƚŽĚĂƐĂƐĐŽƌƌĞůĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞŽƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝͲ
ƌŽƐĞĂƐĐůĂƐƐĞƐĚĞĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶŽƉƌŽĚƵƚŽ͘KsĂZĠĐĂůĐƵůĂĚŽĞŵƚƌġƐ
ŶşǀĞŝƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐ͗;ŝͿŽƉƌŝŵĞŝƌŽŶşǀĞůĚĞƚĞƌŵŝŶĂĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽĚĞĐĂĚĂĂƚŝǀŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞĂƐŝŵƵůĂĕĆŽĚĞƚŽĚĂƐĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐŶĂƐƵĂƉƌĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽ͖;ŝŝͿƐĞŐƵŶĚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŽƌŝƐĐŽƉŽƌĐůĂƐƐĞĚĞĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĂƉŽŶƚĂŶĚŽĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽĞŵĐĂĚĂƵŵ
ĚŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐŶŽƐƋƵĂŝƐŽ&hEKĂƚƵĂůĞǀĂŶĚŽĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂĐŽƌƌĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞĐĂĚĂ
ƵŵĚŽƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͖Ğ;ŝŝŝͿŽƚĞƌĐĞŝƌŽŶşǀĞůƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞƐĞũĂŵĞŶƐƵƌĂĚŽŽƌŝƐĐŽĚŽ
&hEKĐŽŵŽƵŵƚŽĚŽ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽĐŽŶũƵŶƚĂĚĞƚŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂ͖Ğ;ŝǀͿƉŽƌ
Ĩŝŵ͕ƐĆŽĂŶĂůŝƐĂĚŽƐŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂƐƐŝŵƵůĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĐŽŵŽƐĐĞŶĄƌŝŽƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘
ĞǀĞƐĞƌƌĞƐƐĂůƚĂĚŽƋƵĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉĞůŽŵŽĚĞůŽĚŽsĂZƉŽƐƐƵĞŵŝŶƚĞƌͲ
ǀĂůŽƐĚĞĐŽŶĨŝĂŶĕĂĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ;ĞŵŐĞƌĂů͕ϵϱйĞϵϵйͿ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƉĞƌĚĂƐŵĂŝŽƌĞƐƋƵĞ
ĂƋƵĞůĂƐĐŽďĞƌƚĂƐƉĞůŽŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĨŝĂŶĕĂƉŽĚĞŵŽĐŽƌƌĞƌĞĞƐƚĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽŵŽĚĞůŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽ–KƵƚƌĂŵĠƚƌŝĐĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĠŽƚĞƐƚĞĚĞĞƐƚƌĞƐƐĞƉĂƌĂĞƐƚŝŵĂƌŽ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͕ďĂƐĞĂĚĂĞŵ
ĐĞŶĄƌŝŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐŽƵĞŵĐĞŶĄƌŝŽƐŚŝƉŽƚĠƚŝĐŽƐ;ďƵƐĐĂŶĚŽ͕ŶĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ĂǀĂůŝĂƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ƉŽƚĞŶĐŝĂƐĚŽ&hEKĞŵĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽƋƵĞŶĆŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞƚĞŶŚĂŵƐŝĚŽŽďͲ
ƐĞƌǀĂĚĂƐŶŽƉĂƐƐĂĚŽͿ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽdĞƌĐĞŝƌŽ–ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƉĞůŽD/E/^dZKZĞƉĞůŽ'^dKZ
ƉĂƌĂŐĞƌĞŶĐŝĂƌŽƐƌŝƐĐŽƐĂƋƵĞŽ&hEKĞƐƚĄƐƵũĞŝƚŽŶĆŽĐŽŶƐƚŝƚƵŝŐĂƌĂŶƚŝĂĐŽŶƚƌĂĞǀĞŶƚƵͲ
ĂŝƐ ƉĞƌĚĂƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐƋƵĞ ƉŽƐƐĂŵ ƐĞƌ ŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐ ƉĞůŽ &hEK͕ƚĂŵƉŽƵĐŽ ŐĂƌĂŶƚŝĂ ĚĂ
ĐŽŵƉůĞƚĂĞůŝŵŝŶĂĕĆŽĚĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƉĞƌĚĂƐƉĂƌĂŽ&hEKĞƉĂƌĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘

ƌƚŝŐŽϱϴ
ĞŶƚƌĞŽƐĨĂƚŽƌĞƐĚĞƌŝƐĐŽĂƋƵĞŽ&hEKĞƐƚĄƐƵũĞŝƚŽ͕ŝŶĐůƵĞŵͲƐĞ͕ƐĞŵ
ůŝŵŝƚĂĕĆŽ͗
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;ŝͿ
Z/^K^DZK

;ĂͿ
&ĂƚŽƌĞƐDĂĐƌŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ͘ŽŵŽŽ&hEKĂƉůŝĐĂŽƐƐĞƵƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶͲ
ƚĞŵĞŶƚĞŶĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ŽŵĞƐŵŽĚĞƉĞŶĚĞ͕ŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ĚĂƐŽůǀġŶĐŝĂĚŽƐĞŵŝƐͲ
ƐŽƌĞƐĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ŐĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵĂƐĐĂƌƚĞŝƌĂƐ
ĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĂĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĞŽƌĞƐŐĂƚĞĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEK͘ƐŽůǀġŶĐŝĂĚŽƐ
ĞŵŝƐƐŽƌĞƐĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ĚŽƐŐĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͕ƉŽĚĞƐĞƌĂĨĞƚĂĚĂ
ƉŽƌĨĂƚŽƌĞƐŵĂĐƌŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽĞůĞǀĂĕĆŽĚĂƐƚĂǆĂƐĚĞũƵƌŽƐ͕ĂƵŵĞŶƚŽĚĂŝŶĨůĂͲ
ĕĆŽ Ğ ďĂŝǆŽƐ şŶĚŝĐĞƐ ĚĞ ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽ͘ EĂ ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĞ Ƶŵ ŽƵ ŵĂŝƐ ĚĞƐƐĞƐ
ĞǀĞŶƚŽƐ͕ƉŽĚĞƌĄŚĂǀĞƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚŽŝŶĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͕ĂĨĞƚĂŶĚŽ
ŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĚŽ&hEKĞƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽ
ƉĞƌĚĂƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘

;ďͿ
ĨĞŝƚŽƐĚĞǀĞŶƚŽƐĚĞEĂƚƵƌĞǌĂĐŽŶƀŵŝĐĂ͕WŽůşƚŝĐĂĞ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͘K&hEK͕ŽƐ&/Ͳ
/ŶĨƌĂĞŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂƐƐƵĂƐĐĂƌƚĞŝƌĂƐ͕ĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞŽƐĚĞͲ
ŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚŽƐĂŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚĞ
ĞǀĞŶƚŽƐĚĞĐĂƌĄƚĞƌĞĐŽŶƀŵŝĐŽ͕ƉŽůşƚŝĐŽĞͬŽƵĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ŽĐŽƌƌŝĚŽƐŶŽƌĂƐŝůŽƵŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͘
K'ŽǀĞƌŶŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽƌĂƐŝůŝŶƚĞƌǀĠŵĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŶĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐŵŽŶĞƚĄƌŝĂ͕ĨŝƐĐĂůĞ
ĐĂŵďŝĂůĞ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ƚĂŵďĠŵŶĂĞĐŽŶŽŵŝĂĚŽƉĂşƐ͘ƐŵĞĚŝĚĂƐƋƵĞƉŽĚĞŵǀŝƌ
ĂƐĞƌĂĚŽƚĂĚĂƐƉĞůŽ'ŽǀĞƌŶŽ&ĞĚĞƌĂůƉĂƌĂĞƐƚĂďŝůŝǌĂƌĂĞĐŽŶŽŵŝĂĞĐŽŶƚƌŽůĂƌĂŝŶĨůĂĕĆŽ
ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƐĂůĄƌŝŽƐĞƉƌĞĕŽƐ͕ĚĞƐǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĐĂŵďŝĂů͕ĐŽŶƚƌŽůĞĚĞĐĂƉŝƚĂŝƐ͕
ůŝŵŝƚĂĕƁĞƐŶŽĐŽŵĠƌĐŝŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐŶĂƐƚĂǆĂƐĚĞũƵƌŽƐ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͘dĂŝƐŵĞĚŝĚĂƐ͕
ďĞŵĐŽŵŽĂĞƐƉĞĐƵůĂĕĆŽƐŽďƌĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐĂƚŽƐĨƵƚƵƌŽƐĚŽ'ŽǀĞƌŶŽ&ĞĚĞƌĂů͕ƉŽĚĞƌĆŽŐĞƌĂƌ
ŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐƐŽďƌĞĂĞĐŽŶŽŵŝĂďƌĂƐŝůĞŝƌĂĞƵŵĂŵĂŝŽƌǀŽůĂƚŝůŝĚĂĚĞŶŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞĐĂƉŝƚĂŝƐ
ŶĂĐŝŽŶĂů͕ĂĨĞƚĂŶĚŽĂĚǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞŽǀĂůŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚĂƐ
ŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞ͕ƉŽƌĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂ͕Ž&hEKĞŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘

;ĐͿ
&ĂƚŽƐǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝŽƐĞ/ŵƉƌĞǀŝƐşǀĞŝƐ͘ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞĨĂƚŽƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝŽƐĞŝŵͲ
ƉƌĞǀŝƐşǀĞŝƐ͕ŶŽƌĂƐŝůŽƵŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĞǀĞŶƚŽƐƋƵĞŵŽĚŝĨŝƋƵĞŵĂŽƌĚĞŵĞĐŽŶƀͲ
ŵŝĐĂ͕ƉŽůşƚŝĐĂŽƵĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂĂƚƵĂůĞŝŶĨůƵĞŶĐŝĞŵ͕ĚĞĨŽƌŵĂƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐĞŵŶşǀĞů
ŶĂĐŝŽŶĂů ŽƵ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕ ĐŽŵŽ ĐƌŝƐĞƐ͕ ŐƵĞƌƌĂƐ͕ ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ ŶĂƚƵƌĂŝƐ͕ ĐĂƚĄƐƚƌŽĨĞƐ͕ ĞƉŝĚĞͲ
ŵŝĂƐŽƵƉĂŶĚĞŵŝĂƐ–ĐŽŵŽĂƉĂŶĚĞŵŝĂĚĂKs/Ͳϭϵ–͕ƉŽĚĞŽĐĂƐŝŽŶĂƌĂĚĞƐĂĐĞůĞƌĂĕĆŽ
ĚĂĞĐŽŶŽŵŝĂ͕ĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞĂŝŶƵƚŝůŝǌĂĕĆŽŽƵ͕ŵĞƐŵŽ͕ƌĞĚƵĕĆŽĚĂƉŽͲ
ƉƵůĂĕĆŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞ ĂƚŝǀĂ͘ ŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚĞƐƐĞƐ ĐĞŶĄƌŝŽƐ͕ ƉŽĚĞƌĄ ŚĂǀĞƌ ;ϭͿŽ ĂƵͲ
ŵĞŶƚŽĚĂŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂĚŽƐĞŵŝƐƐŽƌĞƐĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ŐĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶͲ
ĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͕ĂĨĞƚĂŶĚŽŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶͲ
ƚĞŵĞŶƚĞ͕ĚŽ&hEK͖ĞͬŽƵ;ϮͿĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚĂůŝƋƵŝĚĞǌĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐ
ĂƚŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚĂ ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚŽ &hEK͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĚĂƐ ĐŽƚĂƐ ĚŽ &hEK͕
ƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽƉĞƌĚĂƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘

;ĚͿ
ĞƐĐĂƐĂŵĞŶƚŽĚĞdĂǆĂƐ–ZĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĨĞƌŝŽƌăZĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞůǀŽ͘
KƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐĞŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂƐĐĂƌƚĞŝƌĂƐĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ
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ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐĂ ƚĂǆĂƐ ƉƌĞĨŝǆĂĚĂƐ ŽƵ ƉſƐͲĨŝǆĂĚĂƐ͘ ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽͲƐĞ Ă ƌĞŶƚĂďŝůŝͲ
ĚĂĚĞĂůǀŽĚĂƐĐŽƚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽYƵŝŶƚŽĚŽƌƚŝŐŽϰǑĂĐŝŵĂ͕ƉŽĚĞŽĐŽƌƌĞƌŽĚĞƐͲ
ĐĂƐĂŵĞŶƚŽĞŶƚƌĞĂƐƚĂǆĂƐĚĞƌĞƚŽƌŶŽĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKĞĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĂůǀŽĚĂƐĐŽƚĂƐ͘hŵĂǀĞǌƋƵĞŽƉĂŐĂͲ
ŵĞŶƚŽĚĂĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĞĚŽƌĞƐŐĂƚĞĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEKĚĞĐŽƌƌĞĚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂƐŽƚĂƐ
ĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͕ŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĚŽ&hEKƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂƉĂŐĂƌƉĂƌƚĞŽƵĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ
ĂůǀŽĚĂƐĐŽƚĂƐ͘EĞƐƐĂŚŝƉſƚĞƐĞ͕ŽƐŽƚŝƐƚĂƐƚĞƌĆŽĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĞƐƵĂƐĐŽƚĂƐĂĨĞƚĂĚĂ
ŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘K&hEK͕ŽD/E/^dZKZ͕Žh^dK/EdĞŽ'^dKZŶĆŽƉƌŽŵĞͲ
ƚĞŵŽƵĂƐƐĞŐƵƌĂŵƋƵĂůƋƵĞƌƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘

;ĞͿ
&ůƵƚƵĂĕĆŽĚĞWƌĞĕŽƐĚŽƐƚŝǀŽƐĞĚĂƐŽƚĂƐĚŽ&hEK͘KƐƉƌĞĕŽƐĞĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ
ĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͕
ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEK͕ĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚŽƐĂŽƐĐŝůĂĕƁĞƐĞƉŽĚĞŵĨůƵƚƵĂƌĞŵƌĂǌĆŽ
ĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐĨĂƚŽƌĞƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽǀĂƌŝĂĕĆŽĚĂůŝƋƵŝĚĞǌĞĂůƚĞƌĂĕƁĞƐŶĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐ
ĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͕ĞĐŽŶƀŵŝĐĂĞĨŝƐĐĂů͕ŶŽƚşĐŝĂƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐĞƉŽůşƚŝĐĂƐ͕ƚĂŶƚŽŶŽƌĂƐŝůĐŽŵŽŶŽ
ĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ƉŽĚĞŶĚŽĂŝŶĚĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂŶŽƚşĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĞŵŝƐͲ
ƐŽƌĞƐ͕ĚĞǀĞĚŽƌĞƐŽƵĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĞŵƌĂǌĆŽĚĞĂůƚĞƌĂĕƁĞƐŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ
ƐŽďƌĞĂƉƌĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞĨĞƌŝĚŽƐĂƚŝǀŽƐ͘ƐƐĂŽƐĐŝůĂĕĆŽĚŽƐƉƌĞĕŽƐƉŽĚĞƌĄĨĂǌĞƌĐŽŵƋƵĞ
ƉĂƌƚĞŽƵĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂ
ĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͕ŽƵĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEK͕ƐĞũĂĂǀĂůŝĂĚĂƉŽƌǀĂůŽƌĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐĂŽƐĚĞ
ƐƵĂĞŵŝƐƐĆŽŽƵĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽŝŶŝĐŝĂů͘

;ŝŝͿ
Z/^K^Z/dK

;ĂͿ
WĂŐĂŵĞŶƚŽŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽĚĂƐŽƚĂƐ͘ƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĨŽŶƚĞƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽ&hEK
ƉĂƌĂĞĨĞƚƵĂƌĂĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĞŽƌĞƐŐĂƚĞĚĂƐƐƵĂƐĐŽƚĂƐĚĞĐŽƌƌĞŵĚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂƐŽƚĂƐ
ĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͘WŽƌƐƵĂǀĞǌ͕
ĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĨŽŶƚĞƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂƉĂƌĂĞĨĞƚƵĂƌĂĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĞŽƌĞƐŐĂƚĞĚĂƐ
ŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĚĞĐŽƌƌĞŵĚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂƐĐĂƌƚĞŝƌĂƐĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͘K&hEKƐŽŵĞŶƚĞƌĞĐĞďĞƌĄƌĞĐƵƌƐŽƐ͕Ă
ƚşƚƵůŽĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽŽƵƌĞƐŐĂƚĞĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ƐĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĂƐ
ĐĂƌƚĞŝƌĂƐĚŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂĂƐƐŝŵƉĞƌŵŝƚŝƌĞŵ͘ŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŽƐŽƚŝƐƚĂƐƐŽͲ
ŵĞŶƚĞƌĞĐĞďĞƌĆŽƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ĂƚşƚƵůŽĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽŽƵƌĞƐŐĂƚĞĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEK͕ƐĞŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKĂƐƐŝŵƉĞƌŵŝƚŝƌĞŵ͘ƉſƐŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ
ĚĞƐƐĞƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞ͕ƐĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ĚĞƉŽŝƐĚĞĞƐŐŽƚĂĚŽƐƚŽĚŽƐŽƐŵĞŝŽƐĐĂďşǀĞŝƐƉĂƌĂĂĐŽͲ
ďƌĂŶĕĂĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂůŽƵũƵĚŝĐŝĂůĚŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐĂƚŝǀŽƐ͕Ž&hEKƉŽĚĞƌĄŶĆŽĚŝƐƉŽƌĚĞŽƵƚƌŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂĞĨĞƚƵĂƌŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘

;ďͿ
ƵƐġŶĐŝĂĚĞ'ĂƌĂŶƚŝĂƐĚĂƐŽƚĂƐ͘ƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐŶŽ&hEKŶĆŽĐŽŶƚĂŵ
ĐŽŵŐĂƌĂŶƚŝĂĚŽD/E/^dZKZ͕ĚŽh^dK/Ed͕ĚŽ'^dKZ͕ĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕
ĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞƐĞŐƵƌŽŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ĚŽ&ƵŶĚŽ'ĂƌĂŶƚŝĚŽƌĚĞƌĠĚŝƚŽ–&'͘K
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&hEK͕ŽD/E/^dZKZ͕Žh^dK/EdĞŽ'^dKZŶĆŽƉƌŽŵĞƚĞŵŽƵĂƐƐĞŐƵƌĂŵ
ĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐƋƵĂůƋƵĞƌƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽŶĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEK͘KƐƌĞͲ
ĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĞĚŽƌĞƐŐĂƚĞĚĂƐĐŽƚĂƐƉƌŽǀŝƌĆŽĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͕ĂƋƵĂůĞƐƚĄƐƵũĞŝƚĂĂƌŝƐĐŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐĞĐƵũŽĚĞƐĞŵͲ
ƉĞŶŚŽĠŝŶĐĞƌƚŽ͘

;ĐͿ
ƵƐġŶĐŝĂĚĞůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞZŝƐĐŽĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͘KƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂƉŽĚĞŵĂĚͲ
ƋƵŝƌŝƌƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐƋƵĂŝƐŶĆŽƚĞŶŚĂƐŝĚŽĂƚƌŝďƵşĚĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞ
ƌŝƐĐŽƉŽƌĂŐġŶĐŝĂĞŵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽŶŽƌĂƐŝů͘ĂƵƐġŶĐŝĂĚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƌŝƐĐŽĚŽƐ
ƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂƐĐĂƌƚĞŝƌĂƐĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂƉŽĚĞƌĄĚŝĨŝĐƵůƚĂƌĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĞŽ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐĂƚŝǀŽƐ͘

;ĚͿ
/ŶƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂĚĂƐ'ĂƌĂŶƚŝĂƐĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͘KƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐŝŶƚĞͲ
ŐƌĂŶƚĞƐĚĂƐĐĂƌƚĞŝƌĂƐĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂƉŽĚĞŵĐŽŶƚĂƌĐŽŵŐĂƌĂŶƚŝĂƐƌĞĂŝƐĞͬŽƵĨŝĚĞũƵƐƐſƌŝĂƐ͕
ƉƌĞƐƚĂĚĂƐƉĞůŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĞŵŝƐƐŽƌĞƐŽƵƉŽƌƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͘,ĂǀĞŶĚŽŽŝŶĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽĚŽƐ
ƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͕ŽƐĞŵŝƐƐŽƌĞƐĞŽƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐƚĞƌĐĞŝƌŽƐŐĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐĚĞƚĂŝƐƚŝǀŽƐ/ŶͲ
ĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐƐĞƌĆŽĞǆĞĐƵƚĂĚŽƐĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞŽƵũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͘ĞƉĞŶĚĞŶĚŽĚĂŐĂƌĂŶͲ
ƚŝĂƉƌĞƐƚĂĚĂ͕ĠƉŽƐƐşǀĞů͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͕ƋƵĞ;ϭͿŽďĞŵĚĂĚŽĞŵŐĂƌĂŶƚŝĂŶĆŽƐĞũĂĞŶĐŽŶͲ
ƚƌĂĚŽ͖;ϮͿŽƉƌĞĕŽŽďƚŝĚŽĐŽŵĂƐƵĂǀĞŶĚĂƐĞũĂŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂƐŽďƌŝŐĂͲ
ĕƁĞƐŐĂƌĂŶƚŝĚĂƐĂŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͖;ϯͿĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂŐĂƌĂŶƚŝĂƐĞũĂŵŽƌŽƐĂ͖ŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕;ϰͿŽƐ&/Ͳ
/ŶĨƌĂŶĆŽĐŽŶƐŝŐĂŵĞǆĞĐƵƚĄͲůĂ͘EĞƐƐĞƐĐĂƐŽƐ͕ŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂƐĞƌĄĂĨĞƚĂĚŽŶĞŐĂͲ
ƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞ͕ƉŽƌĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂ͕ŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĞĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽ&hEKƚĂŵďĠŵƐĞƌĆŽ
ŝŵƉĂĐƚĂĚŽƐ͘

;ĞͿ
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ Ğŵ ƚŝǀŽƐ ĚĞ ƌĠĚŝƚŽ WƌŝǀĂĚŽ͘ K &hEK ŝŶǀĞƐƚŝƌĄ͕ ƉĞůŽ ŵĞŶŽƐ͕
ϵϱй;ŶŽǀĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĞŵŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͘KƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ƉŽƌ
ƐƵĂǀĞǌ͕ĂƉůŝĐĂŵŵĂŝƐĚĞϱϬй;ĐŝŶƋƵĞŶƚĂƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽŶŽƐƚŝǀŽƐ
/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͕ ŽƐ ƋƵĂŝƐ ƐĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ƉƌŝǀĂĚŽ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ
/sDϱϱϱ͘KƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕Ž&hEKĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚŽƐĂŽƌŝƐĐŽĚĞƉĞƌĚĂ
ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůĚŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĞŵĐĂƐŽĚĞĞǀĞŶƚŽƐƋƵĞĂĐĂƌƌĞƚĞŵŽŶĆŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐ
ƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂƐĐĂƌƚĞŝƌĂƐĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞƉŽƌĨŽƌĕĂĚĞĨĂůġŶĐŝĂ͕
ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůŽƵĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů͕ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽŽƵŽƵƚƌŽƌĞŐŝŵĞƐĞŵĞůŚĂŶƚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽ
ĂŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĞŵŝƐƐŽƌĞƐĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ŐĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐ͘

;ĨͿ
ZĞŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĚĞŽŶƚƌĂƚŽƐĞKďƌŝŐĂĕƁĞƐ͘ŝĂŶƚĞĚĞĨĂƚŽƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝŽƐĞŝŵƉƌĞͲ
ǀŝƐşǀĞŝƐ͕ŶŽƌĂƐŝůŽƵŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚĂĐƌŝƐĞƐĂŶŝƚĄƌŝĂ͕ƐŽĐŝĂůĞĞĐŽŶƀŵŝĐĂ
ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂƉĂŶĚĞŵŝĂĚĂKs/Ͳϭϵ͕ĠƉŽƐƐşǀĞůƋƵĞƐĞŝŶƚĞŶƐŝĨŝƋƵĞŵĂƐĚŝƐĐƵƐƐƁĞƐũƵͲ
ĚŝĐŝĂŝƐĞĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂŝƐĞĂƌĞŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ͕ƉĂƵƚĂĚĂƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕
ŶĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐĚĞĐĂƐŽĨŽƌƚƵŝƚŽĞͬŽƵĨŽƌĕĂŵĂŝŽƌƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽſĚŝŐŽŝǀŝů͘dĂŝƐĚŝƐĐƵƐƐƁĞƐ͕
ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĂƌĞŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ͕ƉŽĚĞƌĆŽĂůĐĂŶĕĂƌŽƐƐĞƚŽƌĞƐĚĞ
ĂƚƵĂĕĆŽĚŽƐĞŵŝƐƐŽƌĞƐĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐŽƵ͕ŵĞƐŵŽ͕ŽƐƉƌſƉƌŝŽƐƚĞƌŵŽƐĞĐŽŶĚŝͲ
ĕƁĞƐĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͕ĂĨĞƚĂŶĚŽŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕
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ĚŽ&hEK͘

;ŐͿ
ZŝƐĐŽĚĞƌĠĚŝƚŽĚŽƐŵŝƐƐŽƌĞƐ͕'ĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐŽƵŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐĚŽƐƚŝǀŽƐ&ŝŶĂŶͲ
ĐĞŝƌŽƐ͘ƉĂƌĐĞůĂĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚŽ&hEKŶĆŽĂƉůŝĐĂĚĂŶĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂƉŽĚĞ
ƐĞƌĂƉůŝĐĂĚĂĞŵŽƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐƵůĂͲ
ŵĞŶƚŽ͘KƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƉŽĚĞƌĆŽǀŝƌĂŶĆŽƐĞƌŚŽŶƌĂĚŽƐƉĞůŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĞŵŝƐƐŽƌĞƐ͕
ŐĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐŽƵĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞŽ&hEKƚĞƌŝĂƋƵĞƐƵƉŽƌƚĂƌƚĂŝƐƉƌĞũƵşǌŽƐ͕
ĂĨĞƚĂŶĚŽŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐƐƵĂƐĐŽƚĂƐ͘

;ŚͿ
ŽďƌĂŶĕĂ ǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů Ğ :ƵĚŝĐŝĂů͘ dŽĚŽƐ ŽƐ ĐƵƐƚŽƐ Ğ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐ ƉĞůŽ
&hEKƉĂƌĂĂƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽĚŽƐƐĞƵƐĚŝƌĞŝƚŽƐĞƉƌĞƌƌŽŐĂƚŝǀĂƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƋƵĞůĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂͲ
ĚŽƐĐŽŵŵĞĚŝĚĂƐĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂŝƐŽƵũƵĚŝĐŝĂŝƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂĂĐŽďƌĂŶĕĂĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ
/ŶĨƌĂĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƐƵĂƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞ͕ƐĞƌĆŽĚĞŝŶƚĞŝƌĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ
ĚŽ&hEK͕ĂƚĠŽůŝŵŝƚĞĚŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ͘KD/E/^dZKZ͕Žh^dK/Ed
ĞŽ'^dKZŶĆŽƐĞƌĆŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌĚĂŶŽŽƵƉƌĞũƵşǌŽ͕ƐŽĨƌŝĚŽƉĞůŽ&hEK
ŽƵƉĞůŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĂŶĆŽƉƌŽƉŽƐŝƚƵƌĂ;ŽƵĚŽŶĆŽƉƌŽƐƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽͿ͕ƉĞůŽ
&hEK͕ĚĞŵĞĚŝĚĂƐĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂŝƐŽƵũƵĚŝĐŝĂŝƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐăƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽĚŽƐƐĞƵƐĚŝƌĞŝƚŽƐ
ĞƉƌĞƌƌŽŐĂƚŝǀĂƐ͘

;ŝͿ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ >şƋƵŝĚŽ EĞŐĂƚŝǀŽ͘ KƐ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĚŽ &hEK ĞƐƚĆŽ͕ƉŽƌ ƐƵĂ ŶĂƚƵͲ
ƌĞǌĂ͕ƐƵũĞŝƚŽƐĂĨůƵƚƵĂĕƁĞƐƚşƉŝĐĂƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͕ƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͕ƌŝƐĐŽƐŝƐƚġŵŝĐŽ͕ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ
ĂĚǀĞƌƐĂƐĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĞŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĂƚşƉŝĐĂŶŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŶĆŽŚĄ
ŐĂƌĂŶƚŝĂĚĞĞůŝŵŝŶĂĕĆŽĚĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƉĞƌĚĂƐƉĂƌĂŽ&hEKĞƉĂƌĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘Ɛ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂĚŽƚĂĚĂƐƉĞůŽ&hEKƉŽĚĞƌĆŽĨĂǌĞƌĐŽŵƋƵĞŽ&hEKĂƉƌĞͲ
ƐĞŶƚĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ŚŝƉſƚĞƐĞĞŵƋƵĞ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞƌĞƐƉĞŝƚĂĚĂƐĂƐĚŝƐƉŽƐŝͲ
ĕƁĞƐůĞŐĂŝƐĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐĞŵǀŝŐŽƌ͕ŽƐŽƚŝƐƚĂƐƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĐŚĂŵĂĚŽƐĂƌĞĂůŝǌĂƌĂƉŽƌͲ
ƚĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ͘KD/E/^dZKZ͕Žh^dK/EdĞŽ'^dKZŶĆŽƌĞƐƉŽŶͲ
ĚĞŵ ƉĞůĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĂƐƐƵŵŝĚĂƐ ƉĞůŽ &hEK͘ Ɛ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ƉĞƌĚĂƐ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ ĚŽ
&ƵŶĚŽ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ŶĆŽĞƐƚĆŽůŝŵŝƚĂĚĂƐĂŽǀĂůŽƌĚĂƐĐŽƚĂƐƐƵďƐĐƌŝƚĂƐƉĞůŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘

;ŝŝŝͿ
Z/^K^>/Yh/

;ĂͿ
&ĂůƚĂĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͘EŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕
ŶĆŽ Ġ ƉĞƌŵŝƚŝĚĂ Ă ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ ĚĂƐ ŽƚĂƐ ĚĞ &/Ͳ/ŶĨƌĂ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ ƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽ͕ ƐĞŶĚŽ Ž
&hEKŽĐŽƚŝƐƚĂĞǆĐůƵƐŝǀŽĚĞƐƐĞƐĨƵŶĚŽƐ͘ŝŶĚĂƋƵĞŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐĨŽƐƐĞŵ
ĂůƚĞƌĂĚŽƐƉĂƌĂƉĞƌŵŝƚŝƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ŽŵĞƌĐĂĚŽƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽĚĞĐŽƚĂƐ
ĚĞĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂďĂŝǆĂůŝƋƵŝĚĞǌ͕ŽƋƵĞƉŽĚĞĚŝĨŝĐƵůƚĂƌĂ
ǀĞŶĚĂĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂŽƵŽĐĂƐŝŽŶĂƌĂŽďƚĞŶĕĆŽĚĞƵŵƉƌĞĕŽĚĞǀĞŶĚĂƋƵĞĐĂƵƐĞ
ƉĞƌĚĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĂŽ&hEK͘

;ďͿ
&ĂůƚĂ ĚĞ >ŝƋƵŝĚĞǌ ĚŽƐ ƚŝǀŽƐ &ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘  ƉĂƌĐĞůĂ ĚŽ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ůşƋƵŝĚŽ ĚŽ
&hEKŶĆŽĂƉůŝĐĂĚĂŶĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂƉŽĚĞƐĞƌĂƉůŝĐĂĚĂĞŵŽƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘
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KƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƉŽĚĞŵǀŝƌĂƐĞŵŽƐƚƌĂƌŝůşƋƵŝĚŽƐ;ƐĞũĂƉŽƌĂƵƐġŶĐŝĂĚĞŵĞƌĐĂĚŽƐĞͲ
ĐƵŶĚĄƌŝŽĂƚŝǀŽ͕ƐĞũĂƉŽƌĞǀĞŶƚƵĂůĂƚƌĂƐŽŶŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĞŵŝƐƐŽͲ
ƌĞƐŽƵĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐͿ͕ĂĨĞƚĂŶĚŽŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘

;ĐͿ
&ƵŶĚŽ &ĞĐŚĂĚŽ Ğ DĞƌĐĂĚŽ ^ĞĐƵŶĚĄƌŝŽ͘ K &hEK Ġ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ ƐŽďĂĨŽƌŵĂ ĚĞ
ĐŽŶĚŽŵşŶŝŽĨĞĐŚĂĚŽ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞĂƐƐƵĂƐĐŽƚĂƐƐŽŵĞŶƚĞƐĞƌĆŽƌĞƐŐĂƚĂĚĂƐĞŵĐĂƐŽĚĞ
ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ&hEK͘ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ŽŵĞƌĐĂĚŽƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽĚĞĐŽƚĂƐĚĞĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝͲ
ŵĞŶƚŽ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽŽ&hEK͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂďĂŝǆĂůŝƋƵŝĚĞǌ͕ŽƋƵĞƉŽĚĞĚŝĨŝĐƵůƚĂƌĂǀĞŶĚĂĚĂƐ
ĐŽƚĂƐĚŽ&hEKŽƵŽĐĂƐŝŽŶĂƌĂŽďƚĞŶĕĆŽĚĞƵŵƉƌĞĕŽĚĞǀĞŶĚĂƋƵĞĐĂƵƐĞƉĞƌĚĂƉĂƚƌŝͲ
ŵŽŶŝĂůĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŽǀĂůŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEKƉŽĚĞƐĞƌĂĨĞƚĂĚŽ
ƉŽƌĚŝǀĞƌƐŽƐĨĂƚŽƌĞƐƋƵĞŶĆŽĂƉĞŶĂƐŽǀĂůŽƌĚŽƐĂƚŝǀŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͕
ŶĆŽƌĞĨůĞƚŝŶĚŽĂƐŝƚƵĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚŽ&hEKŽƵĂƚĞŶĚĞŶĚŽăĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂĚĞƌĞŶƚĂďŝͲ
ůŝĚĂĚĞĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘EĆŽŚĄƋƵĂůƋƵĞƌŐĂƌĂŶƚŝĂĚŽD/E/^dZKZ͕ĚŽh^dK/EdĞ
ĚŽ'^dKZƋƵĂŶƚŽăƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞǀĞŶĚĂĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEKŶŽŵĞƌĐĂĚŽƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽ
ŽƵĂŽƉƌĞĕŽŽďƚŝĚŽƉŽƌĞůĂƐ͕ŽƵŵĞƐŵŽŐĂƌĂŶƚŝĂĚĞƐĂşĚĂĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘

;ŝǀͿ
Z/^K^KWZ/KE/^

;ĂͿ
&ĂůŚĂƐKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽŽƵĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ĞĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ
ĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK
ĚĞƉĞŶĚĞŵĚĂĂƚƵĂĕĆŽĐŽŶũƵŶƚĂĞĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂĚŽD/E/^dZKZ͕ĚŽh^dK/EdĞ
ĚŽ'^dKZ͘K&hEKƉŽĚĞƌĄƐŽĨƌĞƌƉĞƌĚĂƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ͕ĐĂƐŽŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŽƉĞƌĂͲ
ĐŝŽŶĂŝƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽŽƵŶŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞŐĞƐƚĆŽĚŽ&hEKǀĞŶŚĂŵĂƐŽĨƌĞƌ
ĨĂůŚĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐŽƵƐĞũĂŵĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽƐƉĞůĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌ
ĚŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͘

;ďͿ
dƌŽĐĂĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͘EĆŽŚĄŐĂƌĂŶƚŝĂĚĞƋƵĞĂƐƚƌŽĐĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞŽ
&hEKĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐŽĐŽƌƌĞƌĆŽůŝǀƌĞĚĞĞƌƌŽƐ͘ĂƐŽĞƐƚĞƌŝƐĐŽǀĞŶŚĂĂƐĞŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂƌ͕ĂůŝͲ
ƋƵŝĚĂĕĆŽĞĂďĂŝǆĂĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĚĂƋƵĞͲ
ůĞƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶĂĚŝŵƉůŝĚŽƐ͕ƐĞƌĄĂĨĞƚĂĚĂĂĚǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ͕ƉƌĞũƵĚŝĐĂŶĚŽŽĚĞƐĞŵƉĞͲ
ŶŚŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKĞ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘

;ĐͿ
&ĂůŚĂƐŽƵ/ŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽĚŽƐWƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞ^ĞƌǀŝĕŽƐ͘KĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽ&hEK
ĚĞƉĞŶĚĞĚĂĂƚƵĂĕĆŽĐŽŶũƵŶƚĂĞĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂĚĞƵŵĂƐĠƌŝĞĚĞƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ƚĂŝƐ
ĐŽŵŽŽD/E/^dZKZ͕Žh^dK/EdĞŽ'^dKZ͘YƵĂůƋƵĞƌĨĂůŚĂĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ŽƵŝŶĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ͕ďĞŵĐŽŵŽĞǀĞŶƚƵĂůŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽ͕ŶŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐƉŽƌĞƐƐĞƐƉƌĞƐƚĂͲ
ĚŽƌĞƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŶŽĐĂƐŽĚĞƐƵĂƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŵŽƚŝǀŽ͕ƉŽĚĞƌĄĂĨĞƚĂƌŽƌĞŐƵůĂƌ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽ&hEK͘

;ĚͿ
DĂũŽƌĂĕĆŽĚĞƵƐƚŽƐĚŽƐWƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞ^ĞƌǀŝĕŽƐ͘ĂƐŽƋƵĂůƋƵĞƌĚŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ
ĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐƉĞůŽ&hEKƐĞũĂƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽ͕ƉŽĚĞƌĄŚĂǀĞƌƵŵĂƵŵĞŶƚŽĚŽƐĐƵƐͲ
ƚŽƐ ĚŽ &hEK ĐŽŵ Ă ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ŶŽǀŽ ƉƌĞƐƚĂĚŽƌ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ ĂĨĞƚĂŶĚŽ Ă
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ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽ&hEK͘

;ĞͿ
ŝƐĐƌŝĐŝŽŶĂƌŝĞĚĂĚĞĚŽ'^dKZ͘ĞƐĚĞƋƵĞƌĞƐƉĞŝƚĂĚĂĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕Ž'^dKZƚĞƌĄƉůĞŶĂĚŝƐĐƌŝĐŝŽŶĂƌŝĞĚĂĚĞŶĂƐĞůĞĕĆŽĞ
ŶĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĂƐĞƌĞŵƐƵďƐĐƌŝƚĂƐƉĞůŽ&hEK͕ŶĆŽƚĞŶĚŽŽ'^Ͳ
dKZƋƵĂůƋƵĞƌĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĨŽƌŵĂůĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŽƵĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĞŵƵŵ&/Ͳ/ŶĨƌĂƋƵĞ͕
ƉŽƌƐƵĂǀĞǌ͕ĐŽŶĐĞŶƚƌĞŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĞŵƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ;ϭͿĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂƵŵƐĞƚŽƌ
ĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͖;ϮͿĚĞĞŵŝƐƐŽƌĞƐƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĞŵĞŵĨĂƐĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŽƵ
ƉƌĠͲŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͖ŽƵ;ϯͿŶŽĐĂƐŽĚĞƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐƋƵĞƐĞũĂŵůĂƐƚƌĞĂĚŽƐĞŵĚŝƌĞŝƚŽƐ
ĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ͕ĐƵũŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐƐĞũĂŵĐĞĚŝĚŽƐƉŽƌƵŵŵĞƐŵŽĐĞĚĞŶƚĞŽƵĚĞǀŝĚŽƐ
ŽƵŐĂƌĂŶƚŝĚŽƐƉŽƌƵŵĚĞǀĞĚŽƌŽƵŐĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͘KƉƌĞĕŽĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĂƐŽƚĂƐ
ĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂƉŽĚĞƌĄƐĞƌĚĞĨŝŶŝĚŽĂĞǆĐůƵƐŝǀŽĐƌŝƚĠƌŝŽĚŽ'^dKZ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕Ž'^dKZƚĞƌĄ
ĚŝƐĐƌŝĐŝŽŶĂƌŝĞĚĂĚĞƉĂƌĂĞǆĞƌĐĞƌŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞǀŽƚŽĚŽ&hEKŶĂƐĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐŐĞƌĂŝƐĚŽƐ
&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞǀŽƚŽĂĚŽƚĂĚĂƉĞůŽ'^dKZĞ
ĚĞƐĚĞƋƵĞƌĞƐƉĞŝƚĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽĚŽƌƚŝŐŽϱϮĂĐŝŵĂ͘

;ǀͿ
Z/^K^^KEd/Eh/

;ĂͿ
>ŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ&hEK–/ŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ͘ǆŝƐƚĞŵĞǀĞŶƚŽƐƋƵĞƉŽͲ
ĚĞŵĞŶƐĞũĂƌĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ&hEK͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘ƐƐŝŵ͕
ŚĄĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞŽƐŽƚŝƐƚĂƐƌĞĐĞďĞƌĞŵŽƐǀĂůŽƌĞƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂ͕
ĨƌƵƐƚƌĂŶĚŽĂƐƵĂĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂŝŶŝĐŝĂů͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŽƐŽƚŝƐƚĂƐƉŽĚĞŵŶĆŽĐŽŶƐĞŐƵŝƌƌĞŝŶǀĞƐƚŝƌ
ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƌĞĐĞďŝĚŽƐ ĐŽŵ Ă ŵĞƐŵĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĂ͕ ĂƚĠ ĞŶƚĆŽ͕ ƉĞůŽ
&hEK͘ĚĞŵĂŝƐ͕ŽĐŽƌƌĞŶĚŽĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ&hEK͕ƉŽĚĞƌĄŶĆŽŚĂǀĞƌƌĞĐƵƌƐŽƐŝŵĞĚŝĂͲ
ƚŽƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ;ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĞŵƌĂǌĆŽĚĞŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐ
ĂƚŝǀŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKĂŝŶĚĂŶĆŽƐĞƌĞǆŝŐşǀĞůͿ͘EĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ĚĂĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĞͬŽƵĚŽƌĞƐŐĂƚĞĚĂƐĐŽƚĂƐĨŝĐĂƌŝĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ;ϭͿăĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽŽƵĂŽ
ƌĞƐŐĂƚĞĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞĂŽǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ
ĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͖ŽƵ;ϮͿăǀĞŶĚĂĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ĂƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŽƉƌĞĕŽƉƌĂƚŝĐĂĚŽƉŽĚĞƌŝĂĐĂƵƐĂƌƉĞƌĚĂĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘

;ďͿ
ĂĕĆŽ Ğŵ WĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐ ƚŝǀŽƐ͘ KĐŽƌƌĞŶĚŽ Ă ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽ &hEK͕ ĐĂƐŽ ŶĆŽ
ŚĂũĂƌĞĐƵƌƐŽƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂŽƌĞƐŐĂƚĞŝŶƚĞŐƌĂůĚĂƐƐƵĂƐĐŽƚĂƐ͕ŽD/E/^dZKZĚĞͲ
ǀĞƌĄĐŽŶǀŽĐĂƌĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐŽƉĕƁĞƐ͕ĂĚĂĕĆŽĞŵ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂ
ĚŽ&hEKŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐĚĞƚŝĚŽƐƉĞůŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞĞŶƚƌĞŐƵĞƐĂŽ&hEK
ĞŵĐĂƐŽĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͘KƐŽƚŝƐƚĂƐƉŽĚĞƌĆŽĞŶĐŽŶƚƌĂƌĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐ
ƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂƌĞͬŽƵĐŽďƌĂƌĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽƐ
ƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ƌĞĐĞďŝĚŽƐ͘

;ĐͿ
KďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚĂůŽĐĂĕĆŽDşŶŝŵĂ͘EĆŽŚĄŐĂƌĂŶƚŝĂĚĞƋƵĞŽ&hEKĐŽŶƐĞŐƵŝƌĄ
ĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŽƵĞŵĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂĐĞŝƚĄǀĞŝƐ͕ĂĐƌŝƚĠƌŝŽĚŽ'^dKZ͕
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ƋƵĞĂƚĞŶĚĂŵăƉŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚĂŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘KĐŽƌƌĞŶĚŽŽĚĞƐĞŶͲ
ƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ůŽĐĂĕĆŽ DşŶŝŵĂ͕ ƐĞƌĄ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ Ă ŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ ĐŽŶͲ
ĨŽƌŵĞŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞƐĐƌŝƚŽŶŽĂƉşƚƵůŽs//ĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘EĞƐƐĂŚŝƉſƚĞƐĞ͕ƉĂƌƚĞ
ĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƐĞƌĄƌĞƐƚŝƚƵşĚĂĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂŵĞŶƚĞĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐƋƵĞ͕ĐĂƐŽŶĆŽĚŝƐƉŽŶŚĂŵĚĞ
ŽƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐƉĂƌĂĂůŽĐĂƌƚĂŝƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ƉŽĚĞƌĆŽƐŽĨƌĞƌƉĞƌĚĂƐƉĂƚƌŝŵŽͲ
ŶŝĂŝƐ͘ůĠŵĚĞƌĞƐƵůƚĂƌŶĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ŽĚĞƐĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĂůŽĐĂĕĆŽ
DşŶŝŵĂƚĂŵďĠŵƉŽĚĞƌĄůĞǀĂƌăůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ&hEK͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐƵůĂͲ
ŵĞŶƚŽ͘

;ǀŝͿ
Z/^K^Z>/KEK^K/Es^d/DEdKDd/sK^/EEd/sK^

;ĂͿ
ZŝƐĐŽƐ ^ĞƚŽƌŝĂŝƐ͘ K &hEK ĂůŽĐĂƌĄ ƉĂƌĐĞůĂ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞ ĚŽ ƐĞƵ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ůşͲ
ƋƵŝĚŽĞŵŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞĞƐƐĞƐĨƵŶĚŽƐŝŶǀĞƐƚŝƌĆŽƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞŵĞŶƚĞŶĂƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ /ŶĐĞŶƚŝǀĂĚĂƐ Ğ Ğŵ ŽƵƚƌŽƐ ƚŝǀŽƐ /ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ ĞŵŝƚŝĚŽƐ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ĂƌͲ
ƚŝŐŽϮǑĚĂ>ĞŝŶǑϭϮ͘ϰϯϭ͕ƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĐĂƉƚĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌƉƌŽũĞƚŽƐĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŶĂĄƌĞĂĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂŽƵĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĞĐŽŶƀŵŝĐĂŝŶƚĞŶƐŝǀĂĞŵƉĞƐƋƵŝƐĂ͕
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ Ğ ŝŶŽǀĂĕĆŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝŽƐ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĚĂ
ƉĞůŽ WŽĚĞƌ ǆĞĐƵƚŝǀŽ &ĞĚĞƌĂů͘ KƐ ƌŝƐĐŽƐ Ă ƋƵĞ Ž &hEK Ġ ĞǆƉŽƐƚŽ ĞƐƚĆŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
ăƋƵĞůĞƐĚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐƐĞƚŽƌĞƐĚĞĂƚƵĂĕĆŽĚŽƐĞŵŝƐƐŽƌĞƐĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ŐĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐ
ĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂƐĐĂƌƚĞŝƌĂƐĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂŽƵ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶͲ
ƚŝǀĂĚŽƐƋƵĞƐĞũĂŵůĂƐƚƌĞĂĚŽƐĞŵĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ͕ĚŽƐĚĞǀĞĚŽƌĞƐĞŐĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐĚŽƐ
ĚŝƌĞŝƚŽƐ ĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉƁĞŵ Ž ƐĞƵ ůĂƐƚƌŽ͘ EŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ĂƌƚŝŐŽϮǑ ĚŽ ĞĐƌĞƚŽ
ŶǑ8.874, de 11 de outubro de 2016, são considerados “prioritários” os projetos de invesƚŝŵĞŶƚŽŶĂĄƌĞĂĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂŽƵĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĞĐŽŶƀŵŝĐĂŝŶƚĞŶƐŝǀĂĞŵƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ĚĞͲ
ƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ Ğ ŝŶŽǀĂĕĆŽ͕ ;ϭͿŽďũĞƚŽ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĐŽŶĐĞƐƐĆŽ͕ ƉĞƌŵŝƐƐĆŽ͕ ĂƌƌĞŶĚĂͲ
ŵĞŶƚŽ͕ĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽŽƵƉĂƌĐĞƌŝĂƉƷďůŝĐŽͲƉƌŝǀĂĚĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂ>ĞŝŶǑϭϭ͘Ϭϳϵ͕
ĚĞϯϬĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϰ͕ĞƋƵĞŝŶƚĞŐƌĞŵŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞWĂƌĐĞƌŝĂƐĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ
ĚĂWƌĞƐŝĚġŶĐŝĂĚĂZĞƉƷďůŝĐĂ–WW/͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĂ>ĞŝŶǑϭϯ͘ϯϯϰ͕ĚĞϭϯĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞ
ϮϬϭϲ͕ŽƵŽƉƌŽŐƌĂŵĂƋƵĞǀĞŶŚĂĂƐƵĐĞĚġͲůŽ͖;ϮͿƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞŵďĞŶĞĨşĐŝŽƐĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ
ŽƵƐŽĐŝĂŝƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͖ŽƵ;ϯͿĂƉƌŽǀĂĚŽƐƉĞůŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽƐĞƚŽƌŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůĞƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ
ƉŽƌĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂ͕ƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĄƌŝĂ͕ĂƵƚŽƌŝǌĂƚĄƌŝĂ͕ĂƌƌĞŶĚĂƚĄƌŝĂŽƵƐŽĐŝĞĚĂĚĞĚĞƉƌŽƉſƐŝƚŽ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͘KƐƉƌŽũĞƚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞǀĞŵǀŝƐĂƌăŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ͕ăĂŵƉůŝĂĕĆŽ͕ăŵĂŶƵͲ
ƚĞŶĕĆŽ͕ ă ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͕ ă ĂĚĞƋƵĂĕĆŽ ŽƵ ă ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĕĆŽ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌŽƐ͕ ĚŽƐ ƐĞƚŽƌĞƐ ĚĞ
;ŝͿůŽŐşƐƚŝĐĂ Ğ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͖ ;ŝŝͿŵŽďŝůŝĚĂĚĞ ƵƌďĂŶĂ͖ ;ŝŝŝͿĞŶĞƌŐŝĂ͖ ;ŝǀͿƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐ͖
;ǀͿƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐĆŽ͖;ǀŝͿƐĂŶĞĂŵĞŶƚŽďĄƐŝĐŽ͖Ğ;ǀŝŝͿŝƌƌŝŐĂĕĆŽ͘KƐƉƌŽũĞƚŽƐĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĞĐŽŶƀͲ
ŵŝĐĂŝŶƚĞŶƐŝǀĂĞŵƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞŝŶŽǀĂĕĆŽƐĆŽĂƋƵĞůĞƐĐŽŵŽƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞ
ŝŶƚƌŽĚƵǌŝƌƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͕ƉƌŽĚƵƚŽƐŽƵƐĞƌǀŝĕŽƐŝŶŽǀĂĚŽƌĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ͕ŽƐĐŽŶĐĞŝͲ
ƚŽƐĞĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĚĞĨŝŶŝĚĂƐŶĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐĚĞĐŝġŶĐŝĂ͕ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĞŝŶŽǀĂĕĆŽĞĚĞĚĞƐĞŶǀŽůͲ
ǀŝŵĞŶƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͘EĞƐƐĞƐƐĞƚŽƌĞƐ͕ŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͕ĞŵŐĞƌĂů͕ĞŶǀŽůǀĞŵůŽŶŐŽƉĞƌşŽĚŽ
ĚĞŵĂƚƵƌĂĕĆŽ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŚĄŽƌŝƐĐŽĚĞƵŵĂŵƵĚĂŶĕĂŶĆŽĞƐƉĞƌĂĚĂŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄͲ
ǀĞů͕ŽƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĂĞĐŽŶŽŵŝĂ͕ƋƵĞƉŽĚĞĂůƚĞƌĂƌŽƐĐĞŶĄƌŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐͲ
ƚŽƐ͕ ƚƌĂǌĞŶĚŽ ŝŵƉĂĐƚŽƐ ĂĚǀĞƌƐŽƐ ŶŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƉƌŽũĞƚŽƐ ƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ
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ƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝŽƐ͘KƌĞƚŽƌŶŽĚŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞ͕ŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ƉĞůŽ
&hEKƉŽĚĞŶĆŽŽĐŽƌƌĞƌŽƵŽĐŽƌƌĞƌĚĞĨŽƌŵĂĚŝǀĞƌƐĂĚĂŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĞƐƚŝŵĂĚĂ͘ĚŝĐŝŽͲ
ŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŽƐƐĞƚŽƌĞƐĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĞĐŽŶƀŵŝĐĂŝŶƚĞŶƐŝǀĂĞŵƉĞƐƋƵŝƐĂ͕
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞŝŶŽǀĂĕĆŽƉŽƐƐƵĞŵĨĂƚŽƌĞƐĚĞƌŝƐĐŽƐƉƌſƉƌŝŽƐ͕ƋƵĞƚĂŵďĠŵƉŽĚĞŵŝŵͲ
ƉĂĐƚĂƌŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽŽƵŽǀĂůŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͘^ĞŶĚŽĂƐƐŝŵ͕ĠƉŽƐͲ
ƐşǀĞůƋƵĞŽƐĞŵŝƐƐŽƌĞƐĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ŐĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐŶĆŽƐĞͲ
ũĂŵĐĂƉĂǌĞƐĚĞĐƵŵƉƌŝƌƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶͲ
ƚŝǀĂĚŽƐŽƵ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐƋƵĞƐĞũĂŵůĂƐƚƌĞĂĚŽƐĞŵĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ͕
ƋƵĞŽƐĚĞǀĞĚŽƌĞƐĞŐĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐŶĆŽĐŽŶƐŝŐĂŵĐƵŵƉƌŝƌƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂŽƐƌĞƐͲ
ƉĞĐƚŝǀŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ͕ĐĂƵƐĂŶĚŽƵŵĞĨĞŝƚŽŵĂƚĞƌŝĂůĂĚǀĞƌƐŽŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƐ&/Ͳ
/ŶĨƌĂĞ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĚŽ&hEK͘

;ďͿ
ZŝƐĐŽƐZĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽƐŵŝƐƐŽƌĞƐĞ'ĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐŽƵĂŽƐ
ĞǀĞĚŽƌĞƐĞ'ĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐĚŽ>ĂƐƚƌŽĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͘KƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂƐŽŵĞŶƚĞƉƌŽĐĞͲ
ĚĞƌĆŽĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽŽƵĚŽƌĞƐŐĂƚĞĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĂŽ&hEK͕ŶĂ
ŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐĨŽƌĞŵƉĂŐŽƐƉĞůŽƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĞŵŝƐƐŽƌĞƐĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ŐĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐ͘^ĞŽƐĞŵŝƐƐŽƌĞƐŽƵ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽ
ĐĂƐŽ͕ŐĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐŶĆŽƉƵĚĞƌĞŵŚŽŶƌĂƌĐŽŵƐĞƵƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐ
ƉĞƌĂŶƚĞŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐůĂƐƚƌĞĂĚŽƐĞŵĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞͲ
ĚŝƚſƌŝŽƐ͕ĞŵƌĂǌĆŽĚĂŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂĚŽƐĚĞǀĞĚŽƌĞƐĞŐĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐĚŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ
ƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵŽƐĞƵůĂƐƚƌŽ͕ƉŽĚĞƌĄƐĞƌŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂĂĂĚŽĕĆŽĚĞŵĞĚŝĚĂƐĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂŝƐĞ
ũƵĚŝĐŝĂŝƐƉĂƌĂƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐŽƵ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽ
ĐĂƐŽ͕ĂŽƐƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐůĂƐƚƌŽƐ͘EĆŽŚĄŐĂƌĂŶƚŝĂĚĞƋƵĞŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ
ĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂŝƐĞũƵĚŝĐŝĂŝƐƐĞƌĆŽďĞŵͲƐƵĐĞĚŝĚŽƐ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞƚĂŝƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ
ƐĞũĂŵďĞŵͲƐƵĐĞĚŝĚŽƐ͕ĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚŽĂƚƌĂƐŽŶŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͕
ƉŽĚĞƌĄŚĂǀĞƌƉĞƌĚĂƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐƉĂƌĂŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞ͕ƉŽƌĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂ͕ƉĂƌĂŽ&hEK͘
ĚĞŵĂŝƐ͕ĞǀĞŶƚŽƐƋƵĞĂĨĞƚĞŵĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽƐĞŵŝƐƐŽƌĞƐĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕
ŐĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐŽƵ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐůĂƐƚƌĞĂĚŽƐĞŵ
ĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ͕ĚŽƐĚĞǀĞĚŽƌĞƐĞŐĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐĚŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵ
ŽƐĞƵůĂƐƚƌŽ͕ďĞŵĐŽŵŽĂůƚĞƌĂĕƁĞƐŶĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ͕ůĞŐĂŝƐĞƉŽůşƚŝĐĂƐƋƵĞƉŽƐͲ
ƐĂŵĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌĂƐƵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ƉŽĚĞƌĆŽƚƌĂǌĞƌŝŵƉĂĐƚŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝͲ
ǀŽƐĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞƉƌĞĕŽĞůŝƋƵŝĚĞǌĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌ
ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ĂůŝĞŶĂƌ ŽƐ ƚŝǀŽƐ /ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ ƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽ͘ DƵĚĂŶĕĂƐ ŶĂ
ƉĞƌĐĞƉĕĆŽĚĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚŽƐĞŵŝƐƐŽƌĞƐĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ŐĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐĚŽƐ
ƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐŽƵ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐůĂƐƚƌĞĂĚŽƐĞŵĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ͕
ĚŽƐĚĞǀĞĚŽƌĞƐĞŐĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐĚŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵŽƐĞƵůĂƐƚƌŽ͕ŵĞƐŵŽ
ƋƵĞŶĆŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂƐ͕ƚĂŵďĠŵƉŽĚĞƌĆŽĂĨĞƚĂƌŽƉƌĞĕŽĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͕ĐŽŵͲ
ƉƌŽŵĞƚĞŶĚŽĂƐƵĂůŝƋƵŝĚĞǌ͘EŽĐĂƐŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚĂƐ͕ĂŝŶĚĂ͕ĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽƉŽĚĞƌĆŽƉƌĞǀĞƌŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌġŵŝŽĐŽŵďĂƐĞŶĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĂ
ƌĞĐĞŝƚĂŽƵĚŽůƵĐƌŽĚĞƐĞƵƐĞŵŝƐƐŽƌĞƐ͘^ĞŶĚŽĂƐƐŝŵ͕ƐĞŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĞŵŝƐƐŽƌĞƐŶĆŽĂƉƌĞͲ
ƐĞŶƚĂƌĞŵƌĞĐĞŝƚĂŽƵůƵĐƌŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐƉŽĚĞƌĄƐĞƌ
ĂĚǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞŝŵƉĂĐƚĂĚĂ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĞŵĐĂƐŽĚĞĨĂůġŶĐŝĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĚŽƐĞŵŝƐƐŽƌĞƐ͕Ă
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ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽƐ ƚŝǀŽƐ /ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ ƉŽƌ ĞůĞ ĞŵŝƚŝĚŽƐ ƉŽĚĞƌĄ ƐƵũĞŝƚĂƌͲƐĞ ĂŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕
ƉĞůŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽĞŵŝƐƐŽƌ͕ĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐƋƵĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉŽƐƐƵĂŵĐůĂƐƐŝĨŝͲ
ĐĂĕĆŽŵĂŝƐƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ>ĞŝŶǑϭϭ͘ϭϬϭ͕ĚĞϵĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϬϱ͘ĚŝĐŝŽͲ
ŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂƉŽĚĞƌĆŽŝŶǀĞƐƚŝƌĞŵƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐĞŵŝƚŝĚŽƐƉŽƌĞŵŝƐƐŽƌĞƐĞŵ
ĨĂƐĞ ƉƌĠͲŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͘ ƐƐŝŵ͕ ĞǆŝƐƚĞ Ž ƌŝƐĐŽ ĚĞ ƚĂŝƐ ĞŵŝƐƐŽƌĞƐ ŶĆŽ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂƌĞŵ ĚĞ
ĨŽƌŵĂƉŽƐŝƚŝǀĂŽƵ͕ĂƚĠŵĞƐŵŽ͕ĚĞŶĆŽĞŶƚƌĂƌĞŵĞŵŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ŽƋƵĞƉŽĚĞƌĄƌĞĚƵǌŝƌƐŝŐͲ
ŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƐƐĞƐĞŵŝƐƐŽƌĞƐĚĞŚŽŶƌĂƌĐŽŵŽƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐĚĞƉĂŐĂͲ
ŵĞŶƚŽĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͕ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽĞŵƉĞƌĚĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐƉĂƌĂŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞ͕ĐŽŶͲ
ƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂŽ&hEK͘ƉŽƐƐşǀĞů͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ƋƵĞŽ&hEKŶĆŽƌĞĐĞďĂƌĞŶĚŝŵĞŶͲ
ƚŽƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĂƚŝŶŐŝƌĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĂůǀŽĚĂƐƐƵĂƐĐŽƚĂƐ͘

;ĐͿ
ĞƐĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚŽ&hEK͘K&hEKŝŶǀĞƐƚĞƉĂƌĐĞůĂƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞĚŽƐƐĞƵƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂ ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ ĚĂƐ ŽƚĂƐ ĚĞ &/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ĂƌƚŝŐŽϯǑ͕ ΑϭǑ͕ ĚĂ >Ğŝ
ŶǑϭϮ͘ϰϯϭ͘EĂƐƵĂĂƚƵĂůǀŝŐġŶĐŝĂ͕ƚĂůůĞŝĚŝƐƉƁĞƋƵĞ͕;ϭͿĞŵĂƚĠϭϴϬ;ĐĞŶƚŽĞŽŝƚĞŶƚĂͿĚŝĂƐ
ĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĂƚĂĚĂϭǐ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕Ž&hEKĚĞǀĞƌĄĂůŽĐĂƌ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϲϳй;ƐĞƐƐĞŶƚĂ
ĞƐĞƚĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĞŵŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͖Ğ;ϮͿĂƉſƐϮ;ĚŽŝƐͿĂŶŽƐ
ĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĂƚĂĚĂϭǐ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĞƐƐĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞǀĞƌĄƐĞƌĂƵŵĞŶƚĂĚŽƉĂƌĂϵϱй
;ŶŽǀĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͘KƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ƉŽƌƐƵĂǀĞǌ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂĚŽƐŽƐƉƌĂǌŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ
ŶŽ ĂƌƚŝŐŽϯǑ ĚĂ >Ğŝ ŶǑϭϮ͘ϰϯϭ͕ ĚĞǀĞƌĆŽ ŝŶǀĞƐƚŝƌ͕ ƉĞůŽ ŵĞŶŽƐ͕ ϴϱй;ŽŝƚĞŶƚĂ Ğ ĐŝŶĐŽ ƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿĚŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĞŵƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͘EŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϯǑĚĂ>Ğŝ
ŶǑϭϮ͘ϰϯϭ͕ŽƐŽƚŝƐƚĂƐƐŽŵĞŶƚĞƚĞƌĆŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƚƌŝďƵƚĄƌŝŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽ͕ƐĞĨŽƌĞŵƌĞƐͲ
ƉĞŝƚĂĚĂƐĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐůĄĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐ͕ŶŽƚĂĚĂŵĞŶƚĞĂůŽĐĂĕĆŽDşŶŝŵĂ͘KŶĆŽĂƚĞŶĚŝͲ
ŵĞŶƚŽƉĞůŽ &hEK ĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĚĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚŝƐƉŽƐƚĂƐŶŽ ĂƌƚŝŐŽϯǑĚĂ >Ğŝ ŶǑϭϮ͘ϰϯϭ
ŝŵƉůŝĐĂƌĄĂƉĞƌĚĂ͕ƉĞůŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ĚŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƚƌŝďƵƚĄƌŝŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽůĄƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ƉŽͲ
ĚĞŶĚŽůĞǀĂƌ͕ĂŝŶĚĂ͕ăůŝƋƵŝĚĂĕĆŽŽƵăƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽ&hEKĞŵŽƵƚƌĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞ
ĨƵŶĚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘

;ĚͿ
ůƚĞƌĂĕĆŽĚŽZĞŐŝŵĞdƌŝďƵƚĄƌŝŽ͘ǀĞŶƚƵĂŝƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƚƌŝďƵƚĄƌŝĂĞůŝͲ
ŵŝŶĂŶĚŽďĞŶĞĨşĐŝŽƐ͕ĞůĞǀĂŶĚŽŽƵĐƌŝĂŶĚŽĂůşƋƵŽƚĂƐŽƵŶŽǀŽƐƚƌŝďƵƚŽƐ͕ŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ŵŽĚŝĨŝͲ
ĐĂĕƁĞƐŶĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƚƌŝďƵƚĄƌŝĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽƐƚƌŝďƵŶĂŝƐĞͬŽƵĚĂƐĂƵƚŽƌŝͲ
ĚĂĚĞƐŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐ͕ŶŽƚĂĚĂŵĞŶƚĞĐŽŵƌĞůĂĕĆŽă>ĞŝŶǑϭϮ͘ϰϯϭ͕ƉŽĚĞƌĆŽĂĨĞƚĂƌŶĞŐĂͲ
ƚŝǀĂŵĞŶƚĞ;ϭͿŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽ&hEK͕ĐĂƵƐĂŶĚŽƉƌĞũƵşǌŽƐĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͖ĞͬŽƵ;ϮͿŽƐƌĞŶͲ
ĚŝŵĞŶƚŽƐĞŽƐŐĂŶŚŽƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĂƵĨĞƌŝĚŽƐƉĞůŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ƋƵĂŶĚŽĚĂĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ͕
ĚŽƌĞƐŐĂƚĞŽƵĚĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĂƐƐƵĂƐĐŽƚĂƐ͘EĆŽĠƉŽƐƐşǀĞůŐĂƌĂŶƚŝƌƋƵĞĂ>ĞŝŶǑϭϮ͘ϰϯϭŶĆŽ
ƐĞƌĄĂůƚĞƌĂĚĂ͕ƋƵĞƐƚŝŽŶĂĚĂ͕ĞǆƚŝŶƚĂŽƵƐƵďƐƚŝƚƵşĚĂƉŽƌůĞŝƐŵĂŝƐƌĞƐƚƌŝƚŝǀĂƐ͕ŽƋƵĞƉŽĚĞƌĄ
ĂĨĞƚĂƌŽƵĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƚƌŝďƵƚĄƌŝŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽŶĞůĂƉƌĞǀŝƐƚŽ͘

;ǀŝŝͿ Z/^KYh^d/KEDEdKs>/&//

;ĂͿ
YƵĞƐƚŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂsĂůŝĚĂĚĞĞĚĂĨŝĐĄĐŝĂĚĂŵŝƐƐĆŽ͕ĚĂ^ƵďƐĐƌŝĕĆŽŽƵĚĂƋƵŝͲ
ƐŝĕĆŽĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͘K&hEKĂůŽĐĂƌĄƉĂƌĐĞůĂƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞĚĞƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
ůşƋƵŝĚŽĞŵŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞĞƐƐĞƐĨƵŶĚŽƐŝŶǀĞƐƚŝƌĆŽƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞŵĞŶƚĞŶŽƐ
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ƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͕ŶŽŵĞƌĐĂĚŽƉƌŝŵĄƌŝŽŽƵƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽ͘ǀĂůŝĚĂĚĞĚĂĞŵŝƐƐĆŽ͕ĚĂƐƵďƐͲ
ĐƌŝĕĆŽŽƵĚĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐƉĞůŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂƉŽĚĞƌĄƐĞƌƋƵĞƐƚŝŽŶĂĚĂƉŽƌ
ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĞ ĨĂůġŶĐŝĂ ŽƵ ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ ũƵĚŝĐŝĂů ŽƵ ĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů
ĚŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĞŵŝƐƐŽƌĞƐ͕ŐĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐ͕ĚĞǀĞĚŽƌĞƐŽƵĂůŝĞŶĂŶƚĞƐ͘

;ǀŝŝŝͿ Z/^K&hE'//>/

;ĂͿ
/ŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽŽƵ>ŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĂ/ŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂĚĂŽŶƚĂĚŽ&hEK͘KƐƌĞͲ
ĐƵƌƐŽƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂ
ĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKƐĞƌĆŽƌĞĐĞďŝĚŽƐŶĂĐŽŶƚĂĚŽ&hEK͘EĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽŽƵ
ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůŽƵĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂůĚĂŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂŶĂƋƵĂůƐĞũĂŵĂŶƚŝĚĂĂĐŽŶƚĂ
ĚŽ&hEK͕ŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽƐŶĞƐƐĂĐŽŶƚĂƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌďůŽƋƵĞĂĚŽƐĞŶĆŽǀŝƌƐĞƌƌĞĐƵƉĞƌĂĚŽƐ͕ŽƋƵĞĂĨĞƚĂͲ
ƌŝĂŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEK͘

;ŝǆͿ
Z/^K^KEEdZK

;ĂͿ
ŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽ Ğŵ &/Ͳ/ŶĨƌĂ Ğ Ğŵ ƚŝǀŽƐ /ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͘ K ƌŝƐĐŽ ĚĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ŶŽ
&hEKƚĞŵƌĞůĂĕĆŽĚŝƌĞƚĂĐŽŵĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĚĂƐƵĂĐĂƌƚĞŝƌĂĞŵĐŽƚĂƐĞŵŝƚŝĚĂƐƉŽƌƵŵ
ŵĞƐŵŽ&/Ͳ/ŶĨƌĂƋƵĞ͕ƉŽƌƐƵĂǀĞǌ͕ƉŽĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƌƐĞƵƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ
ƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐĞŵŝƚŝĚŽƐƉŽƌƵŵŵĞƐŵŽĞŵŝƐƐŽƌŽƵƉŽƌĞŵŝƐƐŽƌĞƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĞƵŵ
ŵĞƐŵŽ'ƌƵƉŽĐŽŶƀŵŝĐŽŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐƋƵĞƐĞũĂŵůĂƐƚƌĞĂĚŽƐ
ĞŵĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ͕ĐƵũŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐƐĞũĂŵĐĞĚŝĚŽƐƉŽƌƵŵŵĞƐŵŽĐĞĚĞŶƚĞ
ŽƵĚĞǀŝĚŽƐŽƵŐĂƌĂŶƚŝĚŽƐƉŽƌƵŵĚĞǀĞĚŽƌŽƵŐĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͘YƵĂŶƚŽŵĂŝŽƌĨŽƌĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽ͕ŵĂŝŽƌƐĞƌĄĂĐŚĂŶĐĞĚĞŽ&hEKƐŽĨƌĞƌƉĞƌĚĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƋƵĞ
ĂĨĞƚĞŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐƐƵĂƐĐŽƚĂƐ͘

;ďͿ
ŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĞŵƚŝǀŽƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘ƉĞƌŵŝƚŝĚŽĂŽ&hEK͕ĚƵƌĂŶƚĞŽƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐ
ϭϴϬ;ĐĞŶƚŽĞŽŝƚĞŶƚĂͿĚŝĂƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŵĂŶƚĞƌĂƚĠϭϬϬй;ĐĞŵƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐĞƵ
ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĂƉůŝĐĂĚŽĞŵĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞŶĆŽƐĞũĂŵĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͘ƉſƐ
ĞƐƐĞƉĞƌşŽĚŽ͕ŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŶĞƐƐĞƐŽƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƉŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ͕ŶŽŵĄͲ
ǆŝŵŽ͕ ϯϯй;ƚƌŝŶƚĂ Ğ ƚƌġƐ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ŽƵ ϱй;ĐŝŶĐŽ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĚŽ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ůşƋƵŝĚŽ ĚŽ
&hEK͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ž ĐĂƐŽ͘ ŵ ƋƵĂůƋƵĞƌŚŝƉſƚĞƐĞ͕ ƐĞ ŽƐ ĞŵŝƐƐŽƌĞƐŽƵ ĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐĚŽƐ
ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ŶĆŽ ŚŽŶƌĂƌĞŵ ĐŽŵ ƐĞƵƐ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐ͕ ŚĄ ĐŚĂŶĐĞ ĚĞ Ž
&hEKƐŽĨƌĞƌƉĞƌĚĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ŽƋƵĞĂĨĞƚĂƌŝĂŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƌĞŶƚĂďŝůŝͲ
ĚĂĚĞĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEK͘

;ǆͿ
Z/^KWZͲW'DEdK

;ĂͿ
WƌĠͲWĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͘ĞƌƚŽƐĞŵŝƐƐŽƌĞƐĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂƐĐĂƌƚĞŝƌĂƐĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂƉŽĚĞƌĆŽ͕ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞŽƵŶĆŽ͕ƉĂŐĂƌĂƐƌĞƐƉĞĐͲ
ƚŝǀĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂ͘ ĂƐŽ ƚĂŝƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽƐ ŽĐŽƌƌĂŵ͕ Ă
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ĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂ ĚĞ ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚŽƐ &/Ͳ/ŶĨƌĂ Ğ͕ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ĚŽ
&hEKƐĞƌŝĂĨƌƵƐƚƌĂĚĂ͘ĚĞŵĂŝƐ͕ŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚŽƐĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ
ĞǀĞŶƚŽƐĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͕ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽŽƵƌĞƐŐĂƚĞĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ͘EĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌ
ĚĞƐƐĞƐĞǀĞŶƚŽƐ͕ŽĨůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂƉƌĞǀŝƐƚŽƉĂƌĂŽ&hEKƚĂŵďĠŵƐĞƌŝĂĂĨĞƚĂĚŽ͘ŵƋƵĂůͲ
ƋƵĞƌ ŚŝƉſƚĞƐĞ͕ Ă ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞƐƉĞƌĂĚĂ ƉĂƌĂ Ž &hEK Ğ͕ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞͲ
ŵĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂĂƐƐƵĂƐĐŽƚĂƐƉŽĚĞƌĄƐĞƌŝŵƉĂĐƚĂĚĂŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘

;ǆŝͿ
Z/^KWZKsE/EdKh^KZ/sd/sK^

;ĂͿ
KƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĞƌŝǀĂƚŝǀŽƐ͘ŽŶƐŝƐƚĞŶŽƌŝƐĐŽĚĞĚŝƐƚŽƌĕĆŽĚĞƉƌĞĕŽĞŶƚƌĞŽĚĞƌŝǀĂͲ
ƚŝǀŽĞŽƐĞƵĂƚŝǀŽŽďũĞƚŽ͕ŽƋƵĞƉŽĚĞŽĐĂƐŝŽŶĂƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚĂǀŽůĂƚŝůŝĚĂĚĞĚŽ&hEK͕
ůŝŵŝƚĂƌĂƐƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞƌĞƚŽƌŶŽĂĚŝĐŝŽŶĂůŶĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ŶĆŽƉƌŽĚƵǌŝƌŽƐĞĨĞŝƚŽƐƉƌĞͲ
ƚĞŶĚŝĚŽƐĞͬŽƵƉƌŽǀŽĐĂƌƉĞƌĚĂƐĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘DĞƐŵŽƉĂƌĂŽ&hEK͕ƋƵĞƵƚŝůŝǌĂĚĞƌŝǀĂƚŝǀŽƐ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂƉƌŽƚĞĕĆŽĚĂƐƉŽƐŝĕƁĞƐăǀŝƐƚĂ͕ĞǆŝƐƚĞŽƌŝƐĐŽĚĞĞƐƐĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐŶĆŽ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŵƵŵŚĞĚŐĞƉĞƌĨĞŝƚŽŽƵƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƉĞƌĚĂƐĂŽ&hEK͘ŵƋƵĂůͲ
ƋƵĞƌŚŝƉſƚĞƐĞ͕Ž&hEKƉŽĚĞƌĄĂƵĨĞƌŝƌƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŶĞŐĂƚŝǀŽƐ͕ŝŵƉĂĐƚĂŶĚŽĂĚǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ
ŽǀĂůŽƌĚĂƐƐƵĂƐĐŽƚĂƐ͘

;ǆŝŝͿ Z/^K^'KsZEE

;ĂͿ
YƵſƌƵŵ YƵĂůŝĨŝĐĂĚŽ͘ K ƉƌĞƐĞŶƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞ ƋƵſƌƵŶƐ ƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŽƐ
ƉĂƌĂĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘
dĂŝƐƋƵſƌƵŶƐƉŽĚĞƌĆŽĂĐĂƌƌĞƚĂƌ ůŝŵŝƚĂĕƁĞƐăƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚŽ&hEKĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĂ
ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞĐĞƌƚĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐŶĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂů͘

;ďͿ
ĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽĚĞ:ƵƐƚĂĂƵƐĂ͘EŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽWĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽĚŽƌƚŝŐŽϯϱĚĞƐƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ ;ϭͿĂƚĠ ƋƵĞ ŚĂũĂ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ Ğŵ ĚĞĐŝƐĆŽ ũƵĚŝĐŝĂů ĐŽŶƚƌĂ Ă ƋƵĂů ŶĆŽ
ĐĂŝďĂŵĂŝƐƌĞĐƵƌƐŽĐŽŵĞĨĞŝƚŽƐƵƐƉĞŶƐŝǀŽ͕ŶĆŽƐĞƌĄĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂ:ƵƐƚĂĂƵƐĂŶĂŚŝƉſƚĞƐĞ
ĚĞĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽƉĞůŽ'^dKZĚĞƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ͕ĚĞǀĞƌĞƐŽƵĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂͲ
ĚĂƐ ŶĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ͕ ŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ŽƵ ŶŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ŐĞƐƚĆŽ ŽƵ͕ ĞŶͲ
ƋƵĂŶƚŽŽ'^dKZƉƌĞƐƚĂƌŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŐĞƐƚĆŽĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ŶŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐ
ŽƵŶŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞŐĞƐƚĆŽ͖Ğ;ϮͿĂƚĠƋƵĞŚĂũĂƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞŵĚĞĐŝƐĆŽ
ũƵĚŝĐŝĂůĐŽŶƚƌĂĂƋƵĂůŶĆŽĐĂŝďĂŵĂŝƐƌĞĐƵƌƐŽĐŽŵĞĨĞŝƚŽƐƵƐƉĞŶƐŝǀŽŽƵĞŵĚĞĐŝƐĆŽĂĚŵŝͲ
ŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĨŝŶĂů͕ŶĆŽƐĞƌĄĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂ:ƵƐƚĂĂƵƐĂŶĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞŽ'^dKZŽƵƋƵĂůƋƵĞƌ
ĚĞƐĞƵƐƐſĐŝŽƐŽƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐƉƌĂƚŝĐĂƌĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐŝůşĐŝƚĂƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽŽƵĚĞ
ĐĂƉŝƚĂŝƐ͕ĐƌŝŵĞƐĐŽŶƚƌĂŽ^ŝƐƚĞŵĂ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽEĂĐŝŽŶĂůŽƵĂƚŽƐĚĞĐŽƌƌƵƉĕĆŽ͘ŶƋƵĂŶƚŽŶĆŽ
ĨŽƌĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂĂ:ƵƐƚĂĂƵƐĂ͕ĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůƌĞůĂƚŝǀĂƐ;ϭͿăƐƵďƐƚŝͲ
ƚƵŝĕĆŽĚŽ'^dKZ͖Ğ;ϮͿăĚĞĨŝŶŝĕĆŽĚĂŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĚĞǀŽƚŽĂƐĞƌƉƌŽĨĞƌŝĚŽƉĞůŽ'^dKZ͕
ĞŵŶŽŵĞĚŽ&hEK͕ŶĂƐĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐŐĞƌĂŝƐĚĞĐŽƚŝƐƚĂƐĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂƋƵĞĚĞůŝďĞƌĂƌĞŵƐŽͲ
ďƌĞĂƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽ'^dKZŶĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŐĞƐƚĆŽĚĂƐĐĂƌƚĞŝƌĂƐĚŽƐƌĞĨĞͲ
ƌŝĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĆŽƐƵũĞŝƚĂƐĂŽƋƵſƌƵŵƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽ
ĚŽ ƌƚŝŐŽ ϯϵ ĂĐŝŵĂ͕ ĚĞǀĞŶĚŽ ƐĞƌ ƚŽŵĂĚĂƐ Ğŵ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ŽƵ ƐĞŐƵŶĚĂ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ ƉĞůĂ
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ŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐĐŽƚĂƐĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĞƐƐĂŵĂŝŽƌŝĂƌĞƉƌĞͲ
ƐĞŶƚĞ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕Ϯϱй;ǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚĂƐĐŽƚĂƐĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ͘ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŽƵƚƌŽƐĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ/sDϱϱϱ͕ŽƐ
ŽƚŝƐƚĂƐƉŽĚĞƌĆŽĞŶĐŽŶƚƌĂƌĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐĞŵƌĞƵŶŝƌŽƐǀŽƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂĂĂƉƌŽǀĂƌĂ
ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽ'^dKZ͘

;ĐͿ
ƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞDĂƚĠƌŝĂƐĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƉŽƌDĂŝŽƌŝĂ^ŝŵƉůĞƐ͘EŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽ
ƌƚŝŐŽϯϵ͕ĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůƐĞƌĄŝŶƐƚĂůĂĚĂĐŽŵĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞ͕ƉĞůŽŵĞŶŽƐ͕ϭ;ƵŵͿŽͲ
ƚŝƐƚĂ͘ǆĐĞƚŽƉŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽƐWĂƌĄŐƌĂĨŽƐWƌŝŵĞŝƌŽĞ^ĞŐƵŶĚŽĚŽ
ƌƚŝŐŽϯϵ͕ĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐŶĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůƐĞƌĆŽƚŽŵĂĚĂƐ͕ĞŵƉƌŝŵĞŝƌĂŽƵƐĞŐƵŶĚĂ
ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ƉĞůĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐĐŽƚĂƐĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶͲ
ƚĞŵĞŶƚĞĚŽƋƵĂŶƚŽĞƐƐĂŵĂŝŽƌŝĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƐĐŽƚĂƐĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ͘ƉŽƐƐşǀĞů͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕
ƋƵĞĐĞƌƚĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐƐĞũĂŵĂƉƌŽǀĂĚĂƐŶĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůƉŽƌŽƚŝƐƚĂƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵ
ƵŵĂŵŝŶŽƌŝĂĚĂƐĐŽƚĂƐĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ͘

;ĚͿ
ŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĚĂƐŽƚĂƐ͘EĆŽŚĄƌĞƐƚƌŝĕĆŽƋƵĂŶƚŽăƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞŵĄǆŝŵĂĚĞĐŽƚĂƐ
ĚŽ&hEKƋƵĞƉŽĚĞƌĄƐĞƌĚĞƚŝĚĂƉŽƌƵŵŵĞƐŵŽŽƚŝƐƚĂ͘ƐƐŝŵ͕ƉŽĚĞƌĄŽĐŽƌƌĞƌĂƐŝƚƵĂͲ
ĕĆŽĞŵƋƵĞƵŵŽƚŝƐƚĂǀĞŶŚĂĂĚĞƚĞƌƉĂƌĐĞůĂƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůĚĂƐĐŽƚĂƐĞ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕
ƵŵĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĞǆƉƌĞƐƐŝǀĂŶŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEK͘dĂůĨĂƚŽƉŽĚĞƌĄĨƌĂŐŝůŝǌĂƌĂƉŽƐŝĕĆŽ
ĚŽƐĚĞŵĂŝƐŽƚŝƐƚĂƐĞŵƌĂǌĆŽĚĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĐĞƌƚĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐŶĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂů
virem a ser tomadas pelo Cotista “majoritário” em função de seus interesses próprios e
em detrimento do FUNDO e dos Cotistas “minoritários”.

;ĞͿ
ŵŝƐƐĆŽĚĞEŽǀĂƐŽƚĂƐ͘K&hEKƉŽĚĞƌĄ͕ĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐͲ
ƉŽƐƚŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ĞŵŝƚŝƌŶŽǀĂƐĐŽƚĂƐ͘EĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƵŵĂ
ŶŽǀĂĞŵŝƐƐĆŽ͕ŽƐŽƚŝƐƚĂƐƉŽĚĞƌĆŽƚĞƌĂƐƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐŶŽ&hEKĚŝůƵşͲ
ĚĂƐ͕ĐĂƐŽŶĆŽĞǆĞƌĕĂŵŽƐĞƵĚŝƌĞŝƚŽĚĞƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘ĚĞŵĂŝƐ͕ĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽ&hEK
ƉŽĚĞƌĄƐĞƌĂĨĞƚĂĚĂĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽĞŵƋƵĞŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂŶŽǀĂĞŵŝƐƐĆŽ
ŶĆŽĞƐƚŝǀĞƌĞŵŝŶǀĞƐƚŝĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĞͬŽƵŽƉƌĂǌŽĞƐƉĞƌĂĚŽ
ƉĂƌĂƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉŽĚĞƌĄƐĞƌĂůƚĞƌĂĚŽĞŵƌĂǌĆŽĚĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĞŶŽǀĂƐŽƚĂƐ
ĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂƉĞůŽ&hEK͘

;ǆŝŝŝͿ KhdZK^Z/^K^

;ĂͿ
WƌĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƐƚŝǀŽƐ͘ƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŝŶƚĞͲ
ŐƌĂŶƚĞƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKƐĞƌĆŽĂǀĂůŝĂĚŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞŽƐƉƌŽĐĞĚŝͲ
ŵĞŶƚŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƉĞůĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͘ZĞĨĞƌŝĚŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽŽ
ĚĞŵĂƌĐĂĕĆŽĂŵĞƌĐĂĚŽ;ŵĂƌŬͲƚŽͲŵĂƌŬĞƚͿ͕ƉŽĚĞƌĆŽĐĂƵƐĂƌǀĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐǀĂůŽƌĞƐĚŽƐƌĞͲ
ĨĞƌŝĚŽƐĂƚŝǀŽƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽƌĞƐƵůƚĂƌĞŵƌĞĚƵĕĆŽĚŽǀĂůŽƌĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEK͘

;ďͿ
/ŶĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞ'ĂƌĂŶƚŝĂĚĞZĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͘ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĂůǀŽĚĂƐĐŽƚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂ
ŶĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ Ġ Ƶŵ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ ĚĞ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ĂĚŽƚĂĚŽ ƉĞůŽ &hEK ƉĂƌĂ Ă
BTG Pactual
Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar - Torre Corcovado - Botafogo - 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil – Tel. +55 21 3262 9600
www.btgpactual.com

165

43 de 48

Contatos do Administrador
SAC: 0800 772 28 27
Ouvidoria: 0800 722 00 48
www.btgpactual.com.br

ǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂƐƐƵĂƐĐŽƚĂƐ͕ƐĞŶĚŽĂƉĞŶĂƐƵŵĂŵĞƚĂĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƉĞůŽ&hEK͘ZĞĨĞƌŝĚĂ
ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĂůǀŽŶĆŽĐŽŶƐƚŝƚƵŝ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ŐĂƌĂŶƚŝĂŵşŶŝŵĂĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕
ƉĞůŽ D/E/^dZKZ͕ ƉĞůŽ h^dK/Ed͕ ƉĞůŽ '^dKZ͕ ƉŽƌ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ ƉŽƌ
ƋƵĂůƋƵĞƌŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞƐĞŐƵƌŽŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ƉĞůŽ&ƵŶĚŽ'ĂƌĂŶƚŝĚŽƌĚĞƌĠĚŝƚŽ–&'͘ĂƐŽ
ŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŝŶƚĞͲ
ŐƌĂŶƚĞƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKŶĆŽĐŽŶƐƚŝƚƵĂŵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
ĚĂƐ ƐƵĂƐ ĐŽƚĂƐ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĂůǀŽ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂ ŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ZĞŐƵůĂͲ
ŵĞŶƚŽ͕ĂǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂƐĐŽƚĂƐĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐƐĞƌĄŝŶĨĞƌŝŽƌăŵĞƚĂŝŶĚŝĐĂĚĂ͘
ƐƐŝŵ͕ŶĆŽŚĄŐĂƌĂŶƚŝĂĚĞƋƵĞŽƌĞƚŽƌŶŽĚŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƉĞůŽƐŽƚŝƐƚĂƐŶĂƐĐŽͲ
ƚĂƐĚŽ&hEKƐĞƌĄŝŐƵĂůŽƵ͕ŵĞƐŵŽ͕ƐĞŵĞůŚĂŶƚĞăƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĂůǀŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂŶĞƐƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘ ĂĚŽƐ ĚĞ ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽƐ ŶŽ ƉĂƐƐĂĚŽ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ Ă ƋƵĂůƋƵĞƌ
ĨƵŶĚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ŽƵĂŽƉƌſƉƌŝŽ&hEK͕ŶĆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵŐĂƌĂŶƚŝĂĚĞƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ
ĨƵƚƵƌĂ͘

;ĐͿ
EĆŽZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͘EĆŽŚĄŐĂƌĂŶƚŝĂĚĞƋƵĞŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐƉƌĞͲ
ƚĞŶĚŝĚŽƐƉĞůŽ&hEKĞƐƚĞũĂŵĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶŽŵŽŵĞŶƚŽĞĞŵƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƐ
ŽƵĚĞƐĞũĄǀĞŝƐăƐĂƚŝƐĨĂĕĆŽĚĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚĂŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ŽƋƵĞ
ƉŽĚĞƌĞƐƵůƚĂƌĞŵŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐŵĞŶŽƌĞƐŽƵ͕ŵĞƐŵŽ͕ŶĂŶĆŽƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƐƐĞƐŝŶǀĞƐƚŝͲ
ŵĞŶƚŽƐ͘EĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĐĂƉƚĂĚŽƐƉĞůŽ&hEKƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌŝŶǀĞƐƚŝĚŽƐĞŵĂƚŝǀŽƐ
ĚĞŵĞŶŽƌƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽĞŵƵŵƌĞƚŽƌŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌăƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĂůǀŽĚĂƐĐŽƚĂƐ
ĚŽ&hEKŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞƉƌĞƚĞŶĚŝĚĂ͘

;ĚͿ
ƵƐġŶĐŝĂĚĞWƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞŝƌĞƚĂĚŽƐƚŝǀŽƐ͘KƐĚŝƌĞŝƚŽƐĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌ
ĞǆĞƌĐŝĚŽƐƐŽďƌĞƚŽĚŽƐŽƐĂƚŝǀŽƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKĚĞŵŽĚŽŶĆŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚŽ͕ƉƌŽͲ
ƉŽƌĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞăƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞĐŽƚĂƐƉŽƌĞůĞƐĚĞƚŝĚĂƐ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ŽƐŽƚŝƐƚĂƐŶĆŽƚĞƌĆŽ
ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ ĚŝƌĞƚĂ ƐŽďƌĞ ŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉƁĞŵ Ă ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚŽ
&hEK͘

;ĞͿ
ǀĞŶƚƵĂůŽŶĨůŝƚŽĚĞ/ŶƚĞƌĞƐƐĞƐ͘KD/E/^dZKZ͕Ž'^dKZĞŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ
ĚŽƐƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ'ƌƵƉŽƐĐŽŶƀŵŝĐŽƐĂƚƵĂŵĞƉƌĞƐƚĂŵƵŵĂƐĠƌŝĞĚĞŽƵƚƌŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐ
ŶŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞĐĂƉŝƚĂŝƐůŽĐĂů͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĂŐĞƐƚĆŽĚĞŽƵƚƌŽƐĨƵŶĚŽƐĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘K&hEKƉŽĚĞƌĄƌĞĂůŝǌĂƌŽƉĞƌĂĕƁĞƐŶĂƐƋƵĂŝƐĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂĚͲ
ŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐŽƵŐĞƌŝĚŽƐƉĞůŽD/E/^dZKZ͕ƉĞůŽ'^dKZŽƵƉŽƌŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƐƐĞƵƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ'ƌƵƉŽƐĐŽŶƀŵŝĐŽƐĂƚƵĞŵŶĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞ͘ĚĞŵĂŝƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽ
Ž ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ ĂƉşƚƵůŽ/// ĚĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ Ž &hEK ĂƉůŝĐĂƌĄ͕ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ϵϱй;ŶŽͲ
ǀĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽŶĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͘KƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ƉŽƌ
ƐƵĂ ǀĞǌ͕ ;ϭͿƐĆŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐƉĞůŽ D/E/^dZKZ͖ ;ϮͿƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ŐĞƌŝĚŽƐƉĞůŽ '^Ͳ
dKZ͖Ğ;ϯͿƉŽĚĞƌĆŽ;ŝͿƐƵďƐĐƌĞǀĞƌŽƵĂĚƋƵŝƌŝƌƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐĐƵũŽƐĞŵŝƐƐŽƌĞƐƐĞũĂŵ
;/ͿĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐŽƵŐĞƌŝĚŽƐƉĞůŽD/E/^dZKZ͕ƉĞůŽ'^dKZ
ŽƵƉŽƌŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƐƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ'ƌƵƉŽƐĐŽŶƀŵŝĐŽƐ͖ŽƵ;//ͿĐŽŵƉĂŶŚŝĂƐŝŶǀĞƐƚŝͲ
ĚĂƐ ƉŽƌ ĨƵŶĚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐ ŽƵ ŐĞƌŝĚŽƐ ƉĞůŽ D/E/^dZKZ͕ ƉĞůŽ
'^dKZ ŽƵ ƉŽƌ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚŽƐ ƐĞƵƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ 'ƌƵƉŽƐ ĐŽŶƀŵŝĐŽƐ͖ Ğ ;ŝŝͿƌĞĂůŝǌĂƌ
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ŽƉĞƌĂĕƁĞƐŶĂƐƋƵĂŝƐĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐŽƵŐĞƌŝĚŽƐƉĞůŽD/E/^dZͲ
KZ͕ƉĞůŽ'^dKZŽƵƉŽƌŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƐƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ'ƌƵƉŽƐĐŽŶƀŵŝĐŽƐĂƚƵĞŵŶĂ
ĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚĞ
ŽƵƚƌŽƐ ĨƵŶĚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐ ŽƵ ŐĞƌŝĚŽƐ ƉĞůŽ D/E/^dZKZ͕ ƉĞůŽ
'^dKZŽƵƉŽƌŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƐƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ'ƌƵƉŽƐĐŽŶƀŵŝĐŽƐ͘ŵƋƵĂůƋƵĞƌĐĂƐŽ͕
ƉŽĚĞƌĄǀŝƌĂƐĞƌĐŽŶĨŝŐƵƌĂĚŽĞǀĞŶƚƵĂůĐŽŶĨůŝƚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ͕ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽĞŵƉƌĞũƵşǌŽƐĂŽ
&hEKĞ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘

;ĨͿ
ZĞƐƚƌŝĕƁĞƐĚĞEĂƚƵƌĞǌĂ>ĞŐĂůŽƵZĞŐƵůĂƚſƌŝĂ͘ǀĞŶƚƵĂŝƐƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂůĞͲ
ŐĂůŽƵƌĞŐƵůĂƚſƌŝĂƉŽĚĞŵĂĨĞƚĂƌĂĚǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞĂǀĂůŝĚĂĚĞĚĂĞŵŝƐƐĆŽ͕ĚĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽŽƵ
ĚĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐƉĞůŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ĚĂĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽŽƵĚŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂŽƵĚĂĞŵŝƐƐĆŽĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐĂƚŝǀŽƐĞ
ŽƐĨůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĂƐĞƌĞŵŐĞƌĂĚŽƐ͘EĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƚĂŝƐƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐ͕ƚĂŶƚŽŽĨůƵǆŽĚĞŽƌŝͲ
ŐŝŶĂĕĆŽĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐĞĚĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂĐŽŵŽŽĨůƵǆŽĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐ
ƌĞĨĞƌŝĚŽƐĂƚŝǀŽƐƉŽĚĞƌĄƐĞƌŝŶƚĞƌƌŽŵƉŝĚŽ͕ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞŶĚŽĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞĚŽ&hEKĞŽ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĞĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘

;ŐͿ
ůƚĞƌĂĕĆŽĚĂ>ĞŐŝƐůĂĕĆŽƉůŝĐĄǀĞůĂŽ&hEKĞͬŽƵĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘ůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄͲ
ǀĞůĂŽ&hEK͕ĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐĞĂŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞĨĞƚƵĂĚŽƐƉĞůŽ&hEK͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ƐĞŵ
ůŝŵŝƚĂĕĆŽ͕ůĞŝƐƚƌŝďƵƚĄƌŝĂƐ͕ĞƐƚĄƐƵũĞŝƚĂĂĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ͘dĂŝƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐƉŽĚĞŵŽĐŽƌƌĞƌ͕ŝŶĐůƵͲ
ƐŝǀĞ͕ĞŵĐĂƌĄƚĞƌƚƌĂŶƐŝƚſƌŝŽŽƵƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞĨĂƚŽƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝŽƐĞ
ŝŵƉƌĞǀŝƐşǀĞŝƐ͕ŶŽƌĂƐŝůŽƵŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚĂĐƌŝƐĞƐĂŶŝƚĄƌŝĂ͕ƐŽĐŝĂůĞĞĐŽͲ
ŶƀŵŝĐĂĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂƉĂŶĚĞŵŝĂĚĂKs/Ͳϭϵ͘ƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĞŶŽǀĂƐůĞŝƐĞͬŽƵƵŵĂŶŽǀĂ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ ĚĂƐ ůĞŝƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ƉŽĚĞƌĆŽ ŝŵƉĂĐƚĂƌ ŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚŽ
&hEK͘ŝŶĚĂ͕ƉŽĚĞƌĆŽŽĐŽƌƌĞƌŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂƐĚĞĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐĞſƌŐĆŽƐ
ƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ďĞŵĐŽŵŽŵŽƌĂƚſƌŝĂƐĞĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĚĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐŵŽͲ
ŶĞƚĄƌŝĂĞĐĂŵďŝĂů͘dĂŝƐĞǀĞŶƚŽƐƉŽĚĞƌĆŽŝŵƉĂĐƚĂƌ͕ĚĞŵĂŶĞŝƌĂĂĚǀĞƌƐĂ͕ŽǀĂůŽƌĚĂƐĐŽƚĂƐ
ĚŽ&hEK͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉĂƌĂĂŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞŽƌĞƐŐĂƚĞĚĂƐ
ĐŽƚĂƐ͘

;ŚͿ
YƵĞƐƚŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽ&hEKĞĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͘K&hEKĞŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂƐĞ
ĞŶƋƵĂĚƌĂŵ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ŶŽΑϭǑĞŶŽĐĂƉƵƚĚŽĂƌƚŝŐŽϯǑĚĂ>ĞŝŶǑϭϮ͘ϰϯϭ͘KďƐĞƌǀĂͲ
ĚŽƐŽƐƉƌĂǌŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽĂƌƚŝŐŽϯǑĚĂ>ĞŝŶǑϭϮ͘ϰϯϭ͕;ϭͿŽ&hEKĚĞǀĞƌĄĂƉůŝĐĂƌ͕ŶŽŵşͲ
ŶŝŵŽ͕ϵϱй;ŶŽǀĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽŶĂƐŽƚĂƐĚĞ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͖Ğ
;ϮͿĐĂĚĂ&/Ͳ/ŶĨƌĂĚĞǀĞƌĄĂƉůŝĐĂƌ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϴϱй;ŽŝƚĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐĞƵƉĂƚƌŝͲ
ŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽŶŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͘ůĠŵĚŽƌŝƐĐŽĚĞĂůƚĞƌĂĕĆŽĚĂƐŶŽƌŵĂƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ
ĂŽ &hEK Ğ ĂŽƐ &/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ ĐĂƐŽ Ž ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ĚŽ ĂƌƚŝŐŽϯǑ ĚĂ >Ğŝ
ŶǑϭϮ͘ϰϯϭ͕ƉĞůŽ&hEKĞͬŽƵƉĞůŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂ͕ǀĞŶŚĂĂƐĞƌƋƵĞƐƚŝŽŶĂĚŽ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŵŽͲ
ƚŝǀŽ͕ƉŽĚĞƌĄŽĐŽƌƌĞƌĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽŽƵĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ĞŵŽƵƚƌĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞĨƵŶĚŽĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ĚŽ&hEKĞͬŽƵĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƚƌŝďƵƚĄƌŝŽĚŽ&hEKĞ͕ĐŽŶƐĞͲ
ƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐƉŽĚĞƌĄǀŝƌĂƐĞƌĂůƚĞƌĂĚŽ͘
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;ŝͿ
dƌŝďƵƚĂĕĆŽĚĂŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͘Observado o fator de risco “Precificação dos Ativos” acima, eventuais variações nos valores das Cotas de FIͲ/ŶĨƌĂĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐ
ĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKƉŽĚĞƌĆŽƌĞƐƵůƚĂƌĞŵƌĞĚƵĕĆŽĚŽǀĂͲ
ůŽƌĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEK͘EŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƌƚŝŐŽϮϵĂĐŝŵĂ͕ĞŵĐĂĚĂĂƚĂĚĞWĂŐĂŵĞŶƚŽ͕Ž
&hEK ƉŽĚĞƌĄ͕ Ă ĐƌŝƚĠƌŝŽ ĚŽ '^dKZ͕ ĚĞƐƚŝŶĂƌ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ĂŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĂ
ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĚĞƐƵĂƐĐŽƚĂƐ͕ƵŵĂƉĂƌĐĞůĂŽƵĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞĨĞƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƌĞĐĞďŝĚŽƐƉĞůŽ&hEK͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĂŝŶĚĂŶĆŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐĂŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ͘ƉŽƐƐşǀĞů͕
ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ ƋƵĞ ŽĐŽƌƌĂ Ă ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕ ĂŝŶĚĂ ƋƵĞ Ž ǀĂůŽƌ ĚĂƐ ĐŽƚĂƐ ĚŽ
&hEKƚĞŶŚĂƐŽĨƌŝĚŽƵŵĂƌĞĚƵĕĆŽ͘YƵĂŶĚŽĚĂŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĚĞƉĞŶͲ
ĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŽǀĂůŽƌĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEK͕ŽƐZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂŽƐ
ŽƚŝƐƚĂƐƐĞƌĆŽƚƌŝďƵƚĂĚŽƐŶĂĨŽƌŵĂĚŽW1dh>Ky///͘ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ĐĂĚĂŽƚŝƐƚĂĚĞǀĞƌĄ͕
ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƵĂƉƌſƉƌŝĂŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ĂŶĂůŝƐĂƌĚĞƚĂůŚĂĚĂŵĞŶƚĞŽW1dh>Ky///͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ
ĐŽŵĞǀĞŶƚƵĂůĂƵǆşůŝŽĚĞĐŽŶƐƵůƚŽƌĞƐĞǆƚĞƌŶŽƐ͕ƐŽďƌĞĂƚƌŝďƵƚĂĕĆŽƋƵĞůŚĞĠĂƉůŝĐĄǀĞůĞŽ
ŝŵƉĂĐƚŽĚĞƚĂůƚƌŝďƵƚĂĕĆŽĞŵƐƵĂĂŶĄůŝƐĞĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘

;ũͿ
/ŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞWƌĞǀŝƐĆŽĚŽƐWƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞŵŝƐƐĆŽĞͬŽƵĚĞůŝĞŶĂĕĆŽĚŽƐƚŝͲ
ǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͘EĆŽĠƉŽƐƐşǀĞůƉƌĞǀĞƌŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĞͬŽƵĂůŝĞŶĂĕĆŽĚŽƐƚŝͲ
ǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐƋƵĞŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂƉŽĚĞƌĆŽƐƵďƐĐƌĞǀĞƌŽƵĂĚƋƵŝƌŝƌ͕ƚĂŵƉŽƵĐŽŽƐĨĂƚŽƌĞƐĚĞ
ƌŝƐĐŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐĂƚĂŝƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͘ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐƋƵĞǀŝͲ
ĞƌĞŵĂƐĞƌƐƵďƐĐƌŝƚŽƐŽƵĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐƉĞůŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĞŵŝƚŝĚŽƐŽƵĂůŝĞŶĂĚŽƐĐŽŵ
ďĂƐĞĞŵƉƌŽĐĞƐƐŽƐƋƵĞŶĆŽĂƐƐĞŐƵƌĞŵĂĂƵƐġŶĐŝĂĚĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐǀşĐŝŽƐŶĂƐƵĂĞŵŝƐƐĆŽŽƵ
ĨŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŽƋƵĞƉŽĚĞĚŝĨŝĐƵůƚĂƌŽƵ͕ĂƚĠŵĞƐŵŽ͕ŝŶǀŝĂďŝůŝǌĂƌĂĐŽďƌĂŶĕĂĚĞƉĂƌƚĞŽƵĚĂ
ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƐƚŝǀŽƐ/ŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƐ͕ĂĨĞƚĂŶĚŽŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƐ&/Ͳ/ŶĨƌĂĞ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĚŽ&hEK͘

ƌƚŝŐŽϱϵ
EĆŽŽďƐƚĂŶƚĞŽĞŵƉƌĞŐŽ͕ƉĞůŽD/E/^dZKZĞƉĞůŽ'^dKZ͕ĚĞƉůĞŶĂ
ĚŝůŝŐġŶĐŝĂĞĚĂďŽĂƉƌĄƚŝĐĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĚĞŐĞƐƚĆŽĚĞĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞĂ
ĞƐƚƌŝƚĂŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞĨŝŶŝĚĂŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ĚĂƐƌĞŐƌĂƐ
ůĞŐĂŝƐĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐĞŵǀŝŐŽƌ͕Ž&hEKĞŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŶĞƐƚĞƉĞůŽƐŽƚŝƐƚĂƐĞƐƚĆŽ
ƐƵũĞŝƚŽƐĂĨĂƚŽƌĞƐĚĞƌŝƐĐŽƋƵĞƉŽĚĞƌĆŽŽĐĂƐŝŽŶĂƌƉĞƌĚĂƐĂŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĞ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶͲ
ƚĞŵĞŶƚĞ͕ĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ŶŽƚĂĚĂŵĞŶƚĞĂƋƵĞůĞƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐŶŽƌƚŝŐŽϱϴĂĐŝŵĂ͘

ƌƚŝŐŽϲϬ
ŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚŽƐĨĂƚŽƌĞƐĚĞƌŝƐĐŽŝŶĚŝĐĂĚŽƐŶŽƌƚŝŐŽϱϴĂĐŝŵĂĞĚĞƚŽͲ
ĚŽƐŽƐĚĞŵĂŝƐĨĂƚŽƌĞƐĚĞƌŝƐĐŽĂƋƵĞŽ&hEKĞƐƚĄƐƵũĞŝƚŽ͕ŽD/E/^dZKZĞŽ'^Ͳ
dKZŶĆŽƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂĚŽƐƉŽƌĞǀĞŶƚƵĂůĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĞͬŽƵƉŽƌ
ĞǀĞŶƚƵĂŝƐƉƌĞũƵşǌŽƐƋƵĞŽƐŽƚŝƐƚĂƐǀĞŶŚĂŵĂƐŽĨƌĞƌĞŵĐĂƐŽĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ&hEK͕
ĞǆĐĞƚŽƐĞŽD/E/^dZKZĞͬŽƵŽ'^dKZĂŐŝƌĞŵĐŽŵĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂĐƵůƉĂŽƵĚŽůŽ͕ĚĞ
ĨŽƌŵĂ ĐŽŶƚƌĄƌŝĂ ă ůĞŝ͕ ĂŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ Ğ ĂŽƐ ĂƚŽƐ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽƐ ĞǆƉĞĚŝĚŽƐ ƉĞůĂ
sD͘


BTG Pactual
Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar - Torre Corcovado - Botafogo - 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil – Tel. +55 21 3262 9600
www.btgpactual.com

168

46 de 48

Contatos do Administrador
SAC: 0800 772 28 27
Ouvidoria: 0800 722 00 48
www.btgpactual.com.br

W1dh>Kys
^/^WK^/O^'Z/^


ƌƚŝŐŽϲϭ
WĂƌĂĨŝŶƐĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂͲse um “ŝĂjƚŝů”
ƋƵĂůƋƵĞƌĚŝĂƋƵĞŶĆŽƐĞũĂƐĄďĂĚŽ͕ĚŽŵŝŶŐŽ͕ĨĞƌŝĂĚŽŶĂĐŝŽŶĂů͕ĨĞƌŝĂĚŽŶŽƐƚĂĚŽŽƵŶĂŝͲ
ĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽŽƵĚŝĂĞŵƋƵĞ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌŽŵŽƚŝǀŽ͕ŶĆŽŚĂũĂĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞŶĂϯ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽ–EĆŽƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĂĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽŽƵŽƌĞƐŐĂƚĞĚĂƐ
ĐŽƚĂƐĚŽ&hEKĞŵĚŝĂƐƋƵĞŶĆŽƐĞũĂŵŝĂƐjƚĞŝƐ͘WĂƌĂĨŝŶƐĚĞĐůĂƌĞǌĂ͕Ž&hEKŽƉĞƌĂ
ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞĨĞƌŝĂĚŽƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐŽƵŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐŶĂƐĞĚĞĚŽD/E/^dZKZ͕ŝŶͲ
ĐůƵƐŝǀĞƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĂƉƵƌĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌĚĂƐĐŽƚĂƐĞĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĚĂĂŵŽƌͲ
ƚŝǌĂĕĆŽŽƵĚŽƌĞƐŐĂƚĞĚĂƐĐŽƚĂƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽ–dŽĚĂƐĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŽďƌŝŐĂͲ
ĕƁĞƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ĐƵũĂĚĂƚĂĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĐŽŝŶĐŝĚĂĐŽŵĚŝĂƋƵĞŶĆŽƐĞũĂŝĂjƚŝůƐĞƌĆŽ
ĐƵŵƉƌŝĚĂƐŶŽƉƌŝŵĞŝƌŽŝĂjƚŝůƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ͕ŶĆŽŚĂǀĞŶĚŽĚŝƌĞŝƚŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐĂ
ƋƵĂůƋƵĞƌĂĐƌĠƐĐŝŵŽ͘

ƌƚŝŐŽϲϮ
ǀĞŶƚƵĂŝƐƉƌĞũƵşǌŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽ&hEK
ƐĞƌĆŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐĂŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ͕ƐĞŶĚŽĐĞƌƚŽƋƵĞĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉĞůŽƐŽͲ
ƚŝƐƚĂƐŶŽ&hEKŶĆŽĐŽŶƚĂŵĐŽŵŐĂƌĂŶƚŝĂĚŽD/E/^dZKZ͕ĚŽ'^dKZ͕ĚŽh^dKͲ
/EdŽƵĚŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƐƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ'ƌƵƉŽƐĐŽŶƀŵŝĐŽƐ͕ĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌƚĞƌĐĞŝͲ
ƌŽƐ͕ĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞƐĞŐƵƌŽŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ĚŽ&ƵŶĚŽ'ĂƌĂŶƚŝĚŽƌĚĞƌĠĚŝƚŽ–&'͘

ƌƚŝŐŽϲϯ
ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĞŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽ&hEKĚĂƌͲƐĞͲĄŶĂĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶĂ
/sDϱϱϱ͕ĨŝĐĂŶĚŽŽD/E/^dZKZƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůŽ&hEKĂƚĠĂĞĨĞƚŝǀĂĕĆŽĚĂůŝƋƵŝͲ
ĚĂĕĆŽĞĚŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽŵĞƐŵŽ͘

ƌƚŝŐŽϲϰ
WĂƌĂĨŝŶƐĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂͲƐĞŽĐŽƌƌĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ
ƵŵĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂǀĄůŝĚĂĞŶƚƌĞŽD/E/^dZKZ͕Ž'^dKZ͕Žh^dK/Ͳ
EdĞŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽ–ĞƐĚĞƋƵĞƉĞƌŵŝƚŝĚŽƉĞůĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͕ĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐ
ĞŶƚƌĞ Ž D/E/^dZKZ͕ Ž '^dKZ͕ Ž h^dK/Ed Ğ ŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ƐĞƌĆŽ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ƉŽƌ ĐŽƌƌĞŝŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ ŽƵ ŽƵƚƌĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐĂ
ĂĚŵŝƚŝĚĂƉĞůĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘

ƌƚŝŐŽϲϱ
KD/E/^dZKZŵĂŶƚĠŵƐĞƌǀŝĕŽĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůŽĞƐͲ
ĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĚƷǀŝĚĂƐĞƉĞůŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞĐůĂŵĂĕƁĞƐ͕ăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕
ĞŵƐƵĂƐĞĚĞĞͬŽƵĞŵƐƵĂƐĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂƐ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌŽďƚŝĚŽƐŶĂƐĞĚĞ
ĞͬŽƵŶĂƐĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂƐĚŽD/E/^dZKZƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽ&hEKĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝͲ
ŽƌĞƐ Ğ ŽƵƚƌĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ Ă ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ĚŽ ŵĞƐŵŽ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ
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ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ͕ ƌĞůĂƚſƌŝŽƐ ĚŽ D/E/^dZKZ Ğ ĚĞŵĂŝƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƉĞƌƚŝͲ
ŶĞŶƚĞƐƋƵĞƚĞŶŚĂŵƐŝĚŽĚŝǀƵůŐĂĚŽƐŽƵĞůĂďŽƌĂĚŽƐƉŽƌĨŽƌĕĂĚĞĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂͲ
ƌĞƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐĂĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ jŶŝĐŽ – K ƐĞƌǀŝĕŽ ĚĞ ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĂŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ĞƐƚĄ ĚŝƐƉŽŶşǀĞů ƉĞůŽ ĞͲŵĂŝů
ƌŝ͘ĨƵŶĚŽƐůŝƐƚĂĚŽƐΛďƚŐƉĂĐƚƵĂů͘ĐŽŵ͘

ƌƚŝŐŽϲϲ
&ŝĐĂĞůĞŝƚŽŽĨŽƌŽĚĂŝĚĂĚĞĚŽZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͕ƐƚĂĚŽĚŽZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͕ĐŽŵ
ĞǆƉƌĞƐƐĂƌĞŶƷŶĐŝĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌŽ͕ƉŽƌŵĂŝƐƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚŽƋƵĞƐĞũĂ͕ƉĂƌĂƋƵĂŝƐƋƵĞƌĂĕƁĞƐ
ŶŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂŽ&hEKŽƵĂƋƵĞƐƚƁĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐƵůĂͲ
ŵĞŶƚŽ͘



d'Wdh>^Zs/K^&/EE/ZK^^͘͘dsD
ͲĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌͲ
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ATO DO ADMINISTRADOR DO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTFOLIO 1444
CNPJ nº 38.065.012/0001-77
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado,
devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores
mobiliários, na categoria de administrador fiduciário, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 8.695, de 20 de
março de 2006, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23 (“Administrador”), na qualidade de
instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO PORTFOLIO 1444, inscrito no CNPJ sob o nº 38.065.012/0001-77 (“Fundo”),
RESOLVE, por meio do presente instrumento particular, nos termos do regulamento do Fundo e
considerando que, até a presente data, o Fundo não iniciou suas atividades e, portanto, não possui cotistas:
1

aprovar a alteração da classificação do Fundo de “fundo de investimento em cotas de fundos de
investimento multimercado” para “fundo de investimento em cotas de fundos incentivados de
investimento em infraestrutura”, regido nos termos do artigo 3º, §1º, da Lei nº 12.431, de 24 de
junho de 2011, e do artigo 131-A da Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014;

2

aprovar a transformação do Fundo de condomínio aberto para condomínio fechado;

3

aprovar a nova denominação do Fundo, qual seja, “CAPITÂNIA INFRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM
INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO”;

4

aprovar a contratação dos seguintes prestadores de serviços do Fundo: (i) gestão da carteira:
CAPITÂNIA S.A., sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Tavares Cabral, nº 102, 6º andar, Pinheiros, CEP 05423-020, inscrita no CNPJ sob o
nº 04.274.010/0001-76, devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de
administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria de gestor de recursos, nos termos do
Ato Declaratório CVM nº 7.245, de 3 de junho de 2003 (“Gestor”); (ii) custódia e tesouraria: BANCO
BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250040, inscrita no CNPJ sob o nº 30.306.294/0001-45, devidamente autorizada pela CVM para a
realização de custódia de valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 7.204, de 25
de abril de 2003; e (iii) controladora e escrituração: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS
S.A. DTVM, acima qualificada;

5

aprovar o inteiro teor da nova versão do regulamento do Fundo, que passa a viger na forma do
Anexo ao presente, a partir desta data, substituindo integralmente a sua versão anterior;

6

aprovar a realização da 1ª (primeira) emissão de cotas do Fundo (“Cotas”), que será composta por
5.000.000 (cinco milhões) de Cotas, sem considerar as Cotas do Lote Adicional (conforme abaixo
definidas), com valor nominal unitário, na data da 1ª (primeira) integralização, de R$100,00 (cem
reais) (“Preço de Emissão”), perfazendo o montante total de R$500.000.000,00 (quinhentos
milhões de reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária (conforme abaixo definida), as
quais serão objeto de distribuição pública, a ser realizada nos termos da Instrução da CVM nº 400,
de 29 de dezembro de 2003, sob o regime de melhores esforços de colocação para a totalidade das
Cotas, inclusive as Cotas do Lote Adicional (“Oferta”), nos seguintes termos:

1
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(i)

a Oferta será conduzida pelas instituições participantes da Oferta (“Instituições
Participantes da Oferta”), sob a coordenação da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE
CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 (parte),
CEP 22440-032, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-04 (“Coordenador Líder”);

(ii)

o Fundo poderá, por meio do Gestor e do Administrador, em comum acordo com o
Coordenador Líder, optar por emitir um lote adicional de Cotas, aumentando em até 20%
(vinte por cento) a quantidade das Cotas originalmente ofertadas, ou seja, em até 1.000.000
(um milhão) de Cotas (“Cotas do Lote Adicional”), nos termos e conforme os limites
estabelecidos no artigo 14, §2º, da Instrução CVM nº 400/03; e

(iii)

será admitida, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM nº 400/03, a distribuição
parcial das Cotas, não havendo, nessa hipótese, a captação de recursos por meio de fontes
alternativas, observada a colocação de, no mínimo, 2.000.000 (dois milhões) de Cotas,
correspondentes a R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), sem considerar a Taxa de
Distribuição Primária (“Montante Mínimo da Oferta”). Atingido o Montante Mínimo da Oferta,
a Oferta poderá ser encerrada e as Cotas que não forem efetivamente subscritas e
integralizadas deverão ser canceladas pelo Administrador. Caso não seja atingido o Montante
Mínimo da Oferta, a Oferta será cancelada;

7

aprovar a taxa de distribuição primária a ser paga pelos investidores, no âmbito da Oferta, quando
da integralização das Cotas, adicionalmente ao Preço de Emissão, no valor de R$4,33 (quatro reais
e trinta e três centavos) por Cota efetivamente integralizada, correspondente a 4,33% (quatro
inteiros e trinta e três centésimos por cento) do Preço de Emissão (“Taxa de Distribuição
Primária”). Dessa forma, somando-se o Preço de Emissão e a Taxa de Distribuição Primária, o
investidor pagará o valor total de R$104,33 (cento e quatro reais e trinta e três centavos) por cada
Cota subscrita, na data da 1ª (primeira) integralização. A Taxa de Distribuição Primária não integra o
Preço de Emissão e será destinada para o pagamento ou o reembolso dos custos da Oferta,
incluindo, sem limitação, a remuneração do Coordenador Líder, os custos de assessoria jurídica
diretamente relacionados à Oferta e a taxa de registro da Oferta na CVM. Eventuais custos não
arcados pela Taxa de Distribuição Primária serão encargos do Fundo, observado o disposto na
Instrução CVM nº 555/14. Caso, após o pagamento ou o reembolso de todas as despesas da
Oferta, haja valor remanescente decorrente do pagamento da Taxa de Distribuição Primária, tal
valor será revertido em benefício do Fundo; e

8

aprovar, nos termos do artigo 78, §2º, IV, da Instrução CVM nº 555/14, a contratação do
Coordenador Líder para intermediar a Oferta, na qualidade de instituição líder, bem como a eventual
contratação das demais Instituições Participantes da Oferta, a serem convidadas pelo Coordenador
Líder para participar da Oferta.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de 2020.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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ANEXO
REGULAMENTO DO CAPITÂNIA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS
INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
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AT O DO ADMINIST RADOR DO
CAPIT ÂNIA INFRA FUNDO DE INVEST IMENT O EM COT AS DE FUNDOS
INCENT IVADOS DE INVEST IMENT O EM INFRAEST RUT URA RENDA FIXA
CRÉDIT O PRIVADO
CNPJ nº 38.065.012/0001-77

BT G PACT UAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DT VM, instituição financeira com
sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501,
5º andar (parte), Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-911, devidamente autorizada pela
Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de administração de carteiras
de valores mobiliários, na categoria de administrador fiduciário, nos termos do Ato
Declaratório CVM nº 8.695, de 20 de março de 2006, inscrita no CNPJ sob o
n° 59.281.253/0001-23, neste ato representada na forma do seu estatuto social
(“Administrador”), na qualidade de instituição administradora do CAPIT ÂNIA INFRA
FUNDO DE INVEST IMENT O EM COT AS DE FUNDOS INCENT IVADOS DE
INVEST IMENT O EM INFRAEST RUT URA RENDA FIXA CRÉDIT O PRIVADO,
inscrito no CNPJ sob o nº 38.065.012/0001-77 (“Fundo”), nos termos do regulamento do
Fundo e considerando que:
(a)

em 4 de setembro de 2020, o Administrador, entre outros, aprovou a realização da
1ª (primeira) emissão de cotas do Fundo (“Cotas”), com valor nominal unitário, na
data da 1ª (primeira) integralização (“Data de Liquidação”), de R$100,00 (cem
reais) (“Preço de Emissão”), para distribuição pública nos termos da Instrução
CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, sob o regime de melhores esforços de
colocação para a totalidade das Cotas (“Oferta”), bem como os seus respectivos
termos e condições (“Deliberação da Oferta”); e

(b)

até a presente data, o Fundo não iniciou suas atividades e, portanto, não possui
cotistas;

RESOLVE:
(1)

diminuir a quantidade total de Cotas objeto da Oferta, que passará a ser de
2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) Cotas, perfazendo o montante, na
Data de Liquidação, de R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de
reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária (conforme abaixo
definida), podendo a referida quantidade ser (i) aumentada em virtude do
exercício da opção pelo Fundo, por meio do gestor do Fundo e do
Administrador, em comum acordo com o coordenador líder da Oferta, de
emitir um lote adicional de Cotas, aumentando em até 20% (vinte por cento) a
quantidade das Cotas originalmente ofertadas, ou seja, em até 500.000
(quinhentas mil) Cotas, nos termos e conforme os limites estabelecidos no
artigo 14, §2º, da Instrução CVM nº 400/03; ou (ii) diminuída em virtude da
distribuição parcial, desde que observada a Quantidade Mínima de Cotas
(conforme abaixo definida);
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(2)

diminuir a quantidade mínima de Cotas a serem subscritas para a manutenção
da Oferta em caso de distribuição parcial, que passará a ser de 1.250.000 (um
milhão, duzentas e cinquenta mil) Cotas (“Quantidade Mínima de Cotas”),
que correspondem, na Data de Liquidação, ao montante de
R$125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais), sem considerar a
Taxa de Distribuição Primária, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução
CVM 400;

(3)

alterar a taxa de distribuição primária a ser paga pelos investidores, no âmbito
da Oferta, quando da integralização das Cotas, adicionalmente ao Preço de
Emissão, a qual passará a ter o valor de R$4,48 (quatro reais e quarenta e oito
centavos) por Cota efetivamente integralizada, correspondente a 4,48%
(quatro inteiros e quarenta e oito centésimos por cento) do Preço de Emissão,
na Data de Liquidação (“T axa de Distribuição Primária”). Dessa forma,
somando-se o Preço de Emissão e a Taxa de Distribuição Primária, na Data de
Liquidação, cada investidor pagará o valor total de R$104,48 (cento e quatro
reais e quarenta e oito centavos) por Cota subscrita.

O Administrador ratifica todos os demais termos e condições aprovados na Deliberação da
Oferta que não foram expressamente alterados por meio do presente instrumento.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2020.

BT G PACT UAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DT VM
signed by REINALDO
REINALDO GARCIA Digitally
GARCIA ADAO:09205226700
ADAO:09205226700 Date: 2020.11.03 18:40:45 -03'00'
Nome: REINALDO GARCIA ADAO
Cargo: PROCURADOR

SANDRA IRENE ZUNIGA Digitally signed by SANDRA
IRENE ZUNIGA
CAMACHO:0869572288 CAMACHO:08695722880
0
Date: 2020.11.03 18:41:02 -03'00'

Nome: SANDRA IRENE ZUNIGA CAMACHO
Cargo: PROCURADORA
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DECLARAÇÃO DO ADMINIST RADOR
(artigo 56 da Instrução CVM nº 400/03)
BT G PACT UAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DT VM, instituição financeira,
com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo,
nº 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no
CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente autorizada pela Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da atividade de administração de
carteiras de valores mobiliários, na categoria de administrador fiduciário, nos
termos do Ato Declaratório CVM nº 8.695, de 20 de março de 2006, por meio dos
seus diretores, Bruno Duque Horta Nogueira e Ana Cristina Ferreira da Costa,
na qualidade de instituição administradora do CAPIT ÂNIA INFRA FUNDO
DE INVEST IMENT O EM COT AS
DE
FUNDOS
INCENT IVADOS
DE INVEST IMENT O EM INFRAEST RUTURA RENDA FIXA CRÉDITO
PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o nº 38.065.012/0001-77 (“Fundo”), declara,
nos termos do artigo 56, caput e parágrafo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de
dezembro de 2003, que:
(a)
é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das
informações prestadas por ocasião do registro da distribuição pública de cotas
da 1ª (primeira) emissão do Fundo (“Cotas” e “Oferta”, respectivamente) e
fornecidas ao mercado durante a Oferta;
(b)

o prospecto preliminar da Oferta (“Prospecto Preliminar”) contém e o
prospecto definitivo da Oferta (“Prospecto Definitivo”) conterá, em suas
respectivas datas de divulgação, as informações relevantes necessárias ao
conhecimento, pelos investidores, sobre a Oferta, as Cotas ofertadas, o Fundo,
suas atividades, sua situação econômico-financeira, os riscos inerentes ao
Fundo e quaisquer outras informações relevantes; e

(c)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo
com as normas pertinentes.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2020.

BT G PACT UAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DT VM
BRUNO DUQUE HORTA Digitally signed by BRUNO DUQUE
HORTA NOGUEIRA:28495490889
NOGUEIRA:28495490889 Date: 2020.10.22 19:21:27 -03'00'

Nome: B��N� D���� H���� N�������
Cargo: D������
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ANA CRISTINA FERREIRA
DA COSTA:04293386785

Digitally signed by ANA CRISTINA
FERREIRA DA COSTA:04293386785
Date: 2020.10.22 19:21:38 -03'00'

Nome: �N� ������N� �������� D� �����
Cargo: D�������

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
(artigo 56 da Instrução CVM nº 400/03)
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de
valores mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 (parte), Leblon, CEP 22440-032, inscrita no
CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-04, por meio dos seus seu diretores, Carlos Alberto
Ferreira Filho e Fabrício Cunha de Almeida, na qualidade de instituição líder da oferta
pública de distribuição de cotas da 1ª (primeira) emissão do CAPITÂNIA INFRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE
INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO
PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o nº 38.065.012/0001-77 (“Fundo”, “Cotas” e
“Oferta”, respectivamente), declara, nos termos do artigo 56, parágrafos 1º e 5º da
Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, que:
(a)

tomou todas as cautelas e agiu com os mais elevados padrões de diligência,
respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que (1) todas as
informações prestadas pelo Fundo são verdadeiras, consistentes, corretas e
suficientes; e (2) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da
Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas, que integram o prospecto
preliminar da Oferta (“Prospecto Preliminar”) e que venham a integrar o
prospecto definitivo da Oferta (“Prospecto Definitivo”) são suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da
Oferta;

(b)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, em suas
respectivas datas de divulgação, as informações relevantes necessárias ao
conhecimento, pelos investidores, sobre a Oferta, as Cotas ofertadas, o Fundo,
suas atividades e situação econômico-financeira, os riscos inerentes ao Fundo e
quaisquer outras informações relevantes; e

(c)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com
as normas pertinentes.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2020.
de forma digital por
FABRICIO CUNHA DE Assinado
FABRICIO CUNHA DE
ALMEIDA:05638864 ALMEIDA:05638864717
Dados: 2020.10.29 18:19:09
717
-03'00'

BERNARDO AMARAL
BOTELHO:04301578781

Assinado de forma digital por
BERNARDO AMARAL
BOTELHO:04301578781
Dados: 2020.10.29 18:20:17 -03'00'

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.
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CAPITÂNIA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE
FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
ESTUDO DE VIABILIDADE
INTRODUÇÃO
O presente estudo de viabilidade (“Estudo de Viabilidade”) refere-se à oferta pública de
distribuição primária das cotas integrantes da 1ª (primeira) emissão (“Cotas”) do CAPITÂNIA
INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE
INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, inscrito no
CNPJ sob o nº 38.065.012/0001-77 (“Fundo”), sob o regime de melhores esforços de colocação, nos
termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e da Instrução CVM nº 555, de 17 de
dezembro de 2014 (“Oferta”), e foi elaborado pela CAPITÂNIA S.A., sociedade com sede na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tavares Cabral, n° 102, 6º andar, CEP 05423-030,
devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de
administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria de gestor de recursos, nos termos do
Ato Declaratório CVM nº 7.245, de 3 de junho de 2003, inscrita no CNPJ sob o nº 04.274.010/000176 (“Gestor”), na qualidade de gestor da carteira do Fundo, em novembro de 2020.
Os termos e expressões utilizados em letra maiúscula neste Estudo de Viabilidade, no singular ou no
plural, que não sejam aqui definidos de outra forma, terão o mesmo significado que lhes é atribuído
no “Prospecto Preliminar de Distribuição Pública de Cotas da 1ª Emissão do Capitânia Infra Fundo
de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Crédito Privado” (“Prospecto Preliminar”).
O Fundo tem como objetivo obter a valorização das Cotas por meio da subscrição ou da aquisição, no
mercado primário ou secundário, (a) de Cotas de FI-Infra, incluindo, mas não se limitando a, as Cotas
do FI-Infra Master I; e (b) de outros ativos financeiros, observado o disposto no Regulamento e no
Prospecto Preliminar.Os FI-Infra podem ser ou não geridos pelo Gestor.
Este Estudo de Viabilidade foi elaborado pelo Gestor de acordo com as premissas aqui apresentadas.
Não há qualquer garantia de que as premissas e projeções apresentadas neste Estudo de Viabilidade
se materializarão nos termos e condições aqui vislumbrados. Tais premissas e projeções estão sujeitas
a diversos fatores de risco, os quais poderão torná-las substancialmente diferentes daquelas
inicialmente imaginadas. Além disso, desde que respeitada a política de investimento do Fundo
prevista no Regulamento e no Prospecto Preliminar, o Gestor terá plena discricionariedade na seleção
e na diversificação das Cotas de FI-Infra a serem subscritas ou adquiridas pelo Fundo, não tendo o
Gestor qualquer compromisso formal de investimento ou concentração em um FI-Infra que, por sua
vez, concentre o seu patrimônio em Ativos Incentivados (a) destinados a um setor de infraestrutura
específico; (b) de emissores que se encontrem em fase operacional ou pré-operacional; ou (c) no caso
de Ativos Incentivados que sejam lastreados em direitos creditórios, cujos direitos creditórios sejam
cedidos por um mesmo cedente ou devidos ou garantidos por um devedor ou garantidor específico.
ESTE ESTUDO DE VIABILIDADE NÃO REPRESENTA NEM DEVE SER CONSIDERADO,
A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA,
GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA OU DE ISENÇÃO DE
RISCOS PARA OS INVESTIDORES.
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VISÃO DO GESTOR SOBRE O SETOR DE INFRAESTRUTURA E O FUNDO
Visão do Gestor sobre o Setor de Infraestrutura no Brasil
Infraestrutura no Brasil

(1) Para elaboração deste gráfico, o Gestor somou os volumes de investimento de setores de infraestruturas
correlacionados, a partir dos dados disponibilizados pelo World Bank
Fonte: Boletim de Debêntures Incentivadas de Julho de 2020 – Ministério da Economia e World Bank

Fonte: Boletim de Debêntures Incentivadas de Julho de 2020 – Ministério da Economia
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Fonte: Boletim de Debêntures Incentivadas de Julho de 2020 – Ministério da Economia

Fonte: Boletim de Debêntures Incentivadas de Julho de 2020 – Ministério da Economia
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Mercado de Ativos Incentivados

(1) Para elaboração deste gráfico, o Gestor somou as informações de categorias de investidores
correlacionadas, a partir dos dados disponibilizados no Boletim de Debêntures Incentivadas de Julho de 2020
Fonte: Boletim de Debêntures Incentivadas de Julho de 2020 – Ministério da Economia

(1) “IDA DI”, “IDA IPCA” e “IDA Infra”: cálculos realizados pelo Gestor a partir dos dados divulgados pela
ANBIMA
Fonte: Boletim de Debêntures Incentivadas de Julho de 2020 – Ministério da Economia e ANBIMA

Fonte: Boletim de Debêntures Incentivadas de Julho de 2020 – Ministério da Economia
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Ambiente Macroeconômico

Fonte: IBGE e B3

Fonte: Boletim Focus de 28.8.2020

Energia Elétrica e Saneamento

(1) Para elaboração deste gráfico, o Gestor somou os volumes de investimento de setores de infraestruturas
correlacionados, a partir dos dados disponibilizados pelo World Bank
Fonte: Boletim de Debêntures Incentivadas de Julho de 2020 – Ministério da Economia e World Bank
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Fonte: Panorama ABCON SINDCON

Fonte: Resenha Energética Brasileira – Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético
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Fonte: Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto - SNIS

Logística

Fonte: ILOS
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Fonte: Relatório ABCR

Fonte: Relatório ABCR
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Fonte: Anuário Estatíco ANTAQ

Fonte: Boletim Logístico EPL
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Visão do Gestor sobre as Características do Fundo
(Fonte: Capitânia S.A.)

LEIA A SEÇÃO “REGRAS DE TRIBUTAÇÃO DO FUNDO” DO PROSPECTO
PRELIMINAR.
O
INVESTIDOR
DEVE
LER
OS
FATORES
DE
RISCO
“DESENQUADRAMENTO DO FUNDO”, “ALTERAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO” E
“TRIBUTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS”, NA SEÇÃO “FATORES DE
RISCO” DO PROSPECTO PRELIMINAR. O investimento nas Cotas não é adequado a
Investidores que necessitem de liquidez, tendo em vista que as cotas de fundos de investimento em
cotas de fundos incentivados de investimento em infraestrutura podem encontrar baixa liquidez no
mercado brasileiro, a despeito da possibilidade de terem suas cotas negociadas em bolsa. Ainda, o
Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, não admitindo o resgate das Cotas, exceto
em caso de sua liquidação. Portanto, os Investidores devem ler cuidadosamente o disposto na seção
“Cotas”, sob o título “Distribuição de Rendimentos, Amortização Extraordinária e Resgate das Cotas”,
do Prospecto Preliminar, bem como a seção “Fatores de Risco”, em especial o título “Riscos de
Liquidez”, do Prospecto Preliminar.

AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE TÍTULO “VISÃO DO GESTOR SOBRE AS
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO” SÃO BASEADAS NA ANÁLISE E NA ESTRATÉGIA DE
INVESTIMENTO QUE O GESTOR PRETENDE ADOTAR PARA O FUNDO. OS
RESULTADOS REAIS DO FUNDO PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE
DIFERENTES. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A CARTEIRA DO FUNDO APRESENTARÁ
CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS APRESENTADAS NESTE TÍTULO “VISÃO DO
GESTOR SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO FUNDO”.
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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Objetivo

O Fundo tem como objetivo obter a valorização das Cotas por meio da
subscrição ou aquisição, no mercado primário ou secundário, (a) de Cotas
de FI-Infra, incluindo, mas não se limitando a, as Cotas do FI-Infra
Master I; e (b) de outros ativos financeiros, observado o disposto no
Regulamento e no Prospecto Preliminar

Público Alvo1

Investidores em geral, que busquem rentabilidade compatível com a política
de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo e que
aceitem os riscos associados aos investimentos realizados pelo Fundo

Prazo
de
Duração e Forma
de Constituição

O Fundo tem prazo de duração indeterminado e é constituído sob a forma
de condomínio fechado, de modo que as Cotas somente serão resgatadas em
caso de liquidação do Fundo

Tributação
Aplicável2

Para o Cotista residente no Brasil:
(a) Resgate/liquidação das Cotas: o rendimento é constituído pela diferença
positiva entre o valor de resgate/liquidação e o custo de aquisição das cotas,
sendo tributado conforme a seguir: (1) pessoa física: IR exclusivamente na
fonte à alíquota de 0% (zero por cento); e (2) pessoa jurídica: IR
exclusivamente na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).
(b) Distribuição de Rendimentos: os Rendimentos destinados diretamente
ao Cotista, nos termos do Regulamento e do Prospecto Preliminar, são
tributados conforme a seguir: (1) pessoa física: IR exclusivamente na fonte
à alíquota de 0% (zero por cento); e (2) pessoa jurídica: IR exclusivamente
na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).
(c) Amortização Extraordinária ou amortização de Cotas, em caráter
excepcional, desde que aprovada pela assembleia geral, nos termos do
Regulamento e do Prospecto Preliminar: o rendimento é constituído pela
diferença positiva entre o valor de mercado e o custo de aquisição das Cotas
de FI-Infra, e sua tributação variará conforme a sua natureza. Para Cotas de
FI-Infra, em geral, aplicam-se as seguintes regras: (1) pessoa física: IR
exclusivamente na fonte à alíquota de 0% (zero por cento); e (2) pessoa
jurídica: IR exclusivamente na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).
(d) Cessão ou alienação de Cotas: o ganho de capital é constituído pela
diferença positiva entre o valor de cessão ou alienação e o custo de aquisição
das Cotas, sendo tributado conforme a seguir: (1) pessoa física: IR
exclusivamente na fonte à alíquota de 0% (zero por cento); e (2) pessoa
jurídica: IR exclusivamente na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).

1Para

mais informações sobre o público alvo do Fundo, leia a seção seção “Informações Relativas à
Oferta”, sob o título “Público Alvo e Inadequação do Investimento”, do Prospecto Preliminar.
2 Para mais informações a respeito da tributação aplicável ao Fundo e aos Cotistas, leia a seção
“Regras de Tributação do Fundo” do Prospecto Preliminar.
ESTUDO DE VIABILIDADE
(Fonte: Capitânia S.A.)
Diante das características do setor e do Fundo indicadas acima, o Gestor definirá a estratégia de
investimento do Fundo. O presente Estudo de Viabilidade foi elaborado pelo Gestor, de acordo com as
premissas aqui previstas.
Tendo-se em vista que (a) o Fundo é um fundo de investimento em cotas de fundos incentivados de
investimento em infraestrutura; e (b) o Fundo tem por objeto a captação de recursos para subscrição
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ou aquisição, no mercado primário ou secundário, (1) de Cotas de FI-Infra, incluindo, mas não se
limitando a, as Cotas do FI-Infra Master I; e (2) de outros ativos financeiros, nos termos da política de
investimento descrita no Regulamento e no Prospecto Preliminar, não se aplicam ao presente Estudo
de Viabilidade o disposto nos itens 3.7.2.1, 3.7.2.2 e 3.7.3 do Anexo III da Instrução CVM nº 400/03.
NÃO HÁ GARANTIA DE QUE O FUNDO INVESTIRÁ, DIRETA OU INDIRETAMENTE,
EM QUALQUER DOS ATIVOS INDICADOS NESTE ESTUDO DE VIABILIDADE. AS
INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE ESTUDO DE VIABILIDADE SÃO BASEADAS
NA ANÁLISE E NA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO QUE O GESTOR PRETENDE
ADOTAR PARA O FUNDO. OS RESULTADOS REAIS DO FUNDO PODERÃO SER
SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A CARTEIRA DO
FUNDO APRESENTARÁ CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS APRESENTADAS
NESTE ESTUDO DE VIABILIDADE. A RENTABILIDADE PASSADA, INCLUSIVE DOS
ATIVOS INCENTIVADOS, NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE
FUTURA.
Portfólio Indicativo
Operações que, de acordo com o Gestor, poderão vir a integrar, indiretamente, a carteira do Fundo:
Alocação

Tipo

Setor

Rating

Taxa

Spread

Duration

10.00%

PROJETO

Distribuição de Energia

AAA

7.50%

9.75%

1.30

10.00%

PROJETO

Saneamento Básico

AA+

7.00%

9.25%

1.05

10.00%

SUBHOLDING

Geração de Energia

A

6.88%

5.01%

4.29

10.00%

PROJETO

Concessão de Rodovias

AA

6.05%

3.30%

7.47

10.00%

HOLDING

Portos e Navegação

BBB

7.80%

5.93%

4.40

7.50%

HOLDING

Saneamento Básico

AA

5.50%

2.40%

7.90

5.00%

PROJETO

Concessão de Rodovias

BBB+

5.64%

2.89%

6.44

5.00%

PROJETO

Saneamento Básico

AA

11.00%

13.25%

1.50

5.00%

PROJETO

Geração de Energia

AAA

5.75%

3.00%

7.50

5.00%

PROJETO

Geração de Energia

AA

5.26%

2.51%

5.85

5.00%

SUBHOLDING

Geração de Energia

A-

11.00%

9.13%

4.50

2.50%

PROJETO

Transmissão de Energia

AA+

5.61%

2.51%

8.46

2.50%

PROJETO

Distribuição de Energia

AA+

4.72%

2.42%

4.53

2.50%

PROJETO

Concessão de Rodovias

BB-

4.59%

3.57%

2.81

2.50%

SUBHOLDING

Geração de Energia

AA

4.91%

2.16%

5.81

2.50%

HOLDING

Distribuição de Energia

A+

4.37%

2.07%

4.71

2.50%

PROJETO

Geração de Energia

A-

7.95%

5.20%

6.40

2.50%

SUBHOLDING

Geração de Energia

BBB-

7.50%

5.20%

5.13

AA6.86%
4.56%
4.68
(1) Taxa indicativa fornecida pelo Gestor com base em condições de mercado (data base de 19.10.2020) e/ou
nas informações previstas nas respectivas escrituras de emissão.
(2) Cálculo realizado pelo Gestor com base nas NTN-B de duration equivalente (data base de 19.10.2020).
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A aquisição das debêntures descritas neste título “Portfólio Indicativo” ainda está em fase de
negociação inicial e não está concluída. Não há garantia de que (a) o Fundo investirá, indiretamente,
nas referidas debêntures; ou (b) os investimentos nessas debêntures, caso efetivados, serão
realizados na forma descrita neste título “Portfólio Indicativo”, tendo o Gestor discricionariedade
para selecionar outros ativos que não tais debêntures para o investimento indireto pelo Fundo,
observado o disposto no Regulamento e no Prospecto Preliminar.
Operações do Portfólio Indicativo
As três operações descritas neste título “Operações do Portfólio Indicativo” constam no portfólio
indicativo apresentado no título “Portfólio Indicativo” deste Estudo de Viabilidade, sem prejuízo das
demais operações que poderão vir a integrar, indiretamente, a carteira do Fundo:
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“Debênture A”: 1 PCH operacional em Sapezal, MT

8,6 MW de energia assegurada
5,0 MW vendidos no LEN
PCH participante do MRE
Empresa de grupo brasileiro, com foco em
comercialização de energia
A-, pela Fitch
1

Taxa indicativa IPCA + 7,95% a.a.
Duration aprox. 6,4y
Fiança dos acionistas, alienação fiduciária de ações,
penhor de direitos creditórios, fundo de reserva,
cessão fiduciária de direitos creditórios

(1) Taxa indicativa fornecida pelo Gestor com base em condições de mercado (data base de 19.10.2020)
e/ou nas informações previstas na respectiva escritura de emissão.

“Debênture B”: Concessionária de Rodovia, PE

Vencimento de concessão em 2046
Trecho predominantemente leve, mas com
demanda industrial de petroquímicos
CAPEX total ≈ R$ 540mn (≈ R$ 290mn já realizado)
A pela Fitch, S&P ou Moody’s
1

Taxa indicativa IPCA + 7,50% a.a.
Duration aprox. 7,5y
Alienação fiduciária das ações e cessão fiduciária
dos dividendos da emissora, alienação fiduciária
das ações e cessão fiduciária dos dividendos da
sub-holding, penhor em 2º grau das cotas de
capital e dos dividendos das 3 SPEs

Taxa indicativa fornecida pelo Gestor com base em condições de mercado (data base de 19.10.2020)
e/ou nas informações previstas na respectiva escritura de emissão.

(1)
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“Debênture C”: Concessionária de Rodovias, SP

Trecho de 416,8km entre 25 municípios
Vencimento da Concessão em 2039
Investimentos remanescentes não complexos e
com cronograma de execução adequado
AA, pela Fitch
1

Taxa indicativa IPCA + 6,05% a.a.
Duration aprox. 7,5y
Vencimento em 2034
Cessão fiduciária de direitos creditórios, alienação
fiduciária de ações, fiança dos acionistas

(1) Taxa indicativa fornecida pelo Gestor com base em condições de mercado (data base de 19.10.2020)
e/ou nas informações previstas na respectiva escritura de emissão.

A aquisição da Debênture B descrita neste título “Operações do Portfólio Indicativo” ainda está em
fase de negociação vinculante e não está concluída. Dessa forma, não há garantia de que (a) o Fundo
investirá, indiretamente, na referida debênture; ou (b) os investimentos nessa debênture, caso
efetivados, serão realizados na forma descrita neste título “Operações do Portfólio Indicativo”, tendo
o Gestor discricionariedade para selecionar outros ativos que não tal debênture para o investimento
indireto pelo Fundo, observado o disposto no Regulamento e no Prospecto Preliminar.
Retorno Esperado do Investimento
Fluxo de caixa esperado, considerando os ativos que poderão vir a compor a carteira do Fundo,
conforme projeção do Gestor, tendo em vista a rentabilidade alvo das Cotas prevista na seção
“Características do Fundo”, sob o título “Política de Investimento, Composição e Diversificação da
Carteira”, do Prospecto Preliminar1:
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2020
2021
(+) Captação de Recursos2
261,180
(-) Aquisição de Debêntures -250,000
(+) Caixa Recebido dos
Investimentos3
0
26,889
(=) Fluxo de Caixa do
Fundo
11,180
26,889
(-) Custos e Despesas4
(=) Fluxo de Caixa do
Fundo
(/) Número de Cotas
(=) Fluxo por Cota
(/) Valor da Cota Bruta

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

27,889

27,264

27,264

27,264

27,264

27,264

27,264

27,264

27,264

27,889

27,264

27,264

27,264

27,264

27,264

27,264

27,264

27,264

11,180

2,813

2,813

2,813

2,813

2,813

2,813

2,813

2,813

2,813

2,813

0

24,076

25,076

24,451

24,451

24,451

24,451

24,451

24,451

24,451

24,451

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
9.63

10.03

9.78

9.78

9.78

9.78

9.78

9.78

9.78

9.78

104.33

104.33

104.33

104.33

104.33

104.33

104.33

104.33

104.33

104.33

(=) Distribuição por Cota

9.2%

9.6%

9.4%

9.4%

9.4%

9.4%

9.4%

9.4%

9.4%

9.4%

(=) Distribuição por Cota
Considerando Gross up
de IR5

10.9%

11.3%

11.0%

11.0%

11.0%

11.0%

11.0%

11.0%

11.0%

11.0%

Premissas:
(1)

Com base nas projeções financeiras do Gestor.

Considerando a captação integral do montante correspondente à Quantidade Inicial de Cotas
(equivalente a R$250.000.000,00 (duzentos milhões de reais)), acrescido do montante
correspondente à Taxa de Distribuição Primária (equivalente a R$11.179.659,93 (onze milhões, cento
e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos)). Quando da
integralização das Cotas, o Investidor deverá pagar, adicionalmente ao Preço de Emissão, a Taxa de
Distribuição Primária, no valor de R$4,48 (quatro reais e quarenta e oito centavos) por Cota
efetivamente integralizada, correspondente a 4,48% (quatro inteiros e quarenta e oito centésimos por
cento) do Preço de Emissão, na Data de Liquidação. A Taxa de Distribuição Primária não integra o
Preço de Emissão e será destinada para o pagamento ou o reembolso dos custos da Oferta.

(2)

Estimativa de caixa a ser recebido pelo Fundo tendo em vista a taxa indicativa dos ativos do
portfólio indicativo (conforme coluna “Taxa” da tabela apresentada no título “Portfólio Indicativo”,
deste Estudo de Viabilidade).

(3)

De acordo com os seguintes custos e despesas estimados pelo Gestor: taxa de administração e taxa
de custódia. Exclusivamente em 2020, custos e despesas estimados incluem os custos da Oferta, os
quais serão arcados com os recursos da Taxa de Distribuição Primária e são estimados em
R$11.179.659,93 (onze milhões, cento e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e
noventa e três centavos).

(4)

Informação com intuito meramente ilustrativo para auxiliar o potencial Investidor na comparação
do retorno esperado com outros ativos de renda fixa que não sejam incentivados, considerando o
investimento por pessoa física e a tributação do IR à alíquota de 15% (quinze por cento). Para mais
informações a respeito da tributação aplicável ao Fundo e aos Cotistas, leia a seção “Regras de
Tributação do Fundo” do Prospecto Preliminar.
(5)

O PRESENTE ESTUDO DE VIABILIDADE NÃO REPRESENTA NEM DEVE SER
CONSIDERADO, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO
PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA OU DE
ISENÇÃO DE RISCOS PARA OS INVESTIDORES, POR PARTE DO ADMINISTRADOR,
DO GESTOR, DO CUSTODIANTE OU DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA
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OFERTA, TENDO SIDO ELABORADO PELO GESTOR COM BASE EM PREMISSAS E
PROJEÇÕES DO PRÓPRIO GESTOR. AINDA QUE TAIS PREMISSAS E PROJEÇÕES
VENHAM A SE MATERIALIZAR, NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A RENTABILIDADE
ALVO DAS COTAS SERÁ ATINGIDA.
AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE ESTUDO DE VIABILIDADE SÃO
BASEADAS NA ANÁLISE E NA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO QUE O GESTOR
PRETENDE ADOTAR PARA O FUNDO, BEM COMO NAS SIMULAÇÕES REALIZADAS
PELO GESTOR.
AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE ESTUDO DE VIABILIDADE SÃO BASEADAS
EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE
DIFERENTES, PODENDO INCLUSIVE HAVER PERDAS PARA OS COTISTAS.
NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A CARTEIRA DO FUNDO APRESENTARÁ
CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS APRESENTADAS NESTE ESTUDO DE
VIABILIDADE.
O GESTOR FOI RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE,
O QUAL É EMBASADO EM DADOS E LEVANTAMENTOS DE FONTES DIVERSAS,
INCLUINDO O PRÓPRIO GESTOR, BEM COMO EM OPINIÕES E PROJEÇÕES DO
GESTOR. TAIS INFORMAÇÕES PODEM NÃO RETRATAR FIELMENTE A REALIDADE
DO MERCADO NO QUAL O FUNDO ATUA. O FATO DE O ESTUDO DE VIABILIDADE
NÃO TER SIDO ELABORADO POR UM TERCEIRO INDEPENDENTE PODE ENSEJAR
UMA SITUAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES, NA QUAL A OPINIÃO DO GESTOR
PODE NÃO SER IMPARCIAL.
A RENTABILIDADE PASSADA, INCLUSIVE DE OUTROS ATIVOS INCENTIVADOS
E/OU FUNDOS DE INVESTIMENTO, NÃO REPRESENTA GARANTIA DE
RENTABILIDADE FUTURA.
O RETORNO ESPERADO APRESENTADO NO TÍTULO “RETORNO ESPERADO DO
INVESTIMENTO” DESTE ESTUDO DE VIABILIDADE CONSIDERA O INVESTIMENTO
POR COTISTAS QUE SEJAM PESSOAS FÍSICAS. PARA COTISTAS QUE SEJAM
PESSOAS JURÍDICAS (OU QUE, POR QUALQUER OUTRO MOTIVO, NÃO ESTEJAM
SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO DO IR À ALÍQUOTA DE 0%), A RENTABILIDADE
DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS.
O FUNDO NÃO CONTARÁ COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DO
CUSTODIANTE, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA, DE QUAISQUER
TERCEIROS, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO
GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
O
PROSPECTO
PRELIMINAR
CONTÉM
INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
E
COMPLEMENTARES A ESTE ESTUDO DE VIABILIDADE E A SUA LEITURA
POSSIBILITA UMA ANÁLISE DETALHADA DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA
E DOS FATORES DE RISCO A ELA RELACIONADOS. LEIA O PROSPECTO
PRELIMINAR E O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A
SEÇÃO “FATORES DE RISCO”.
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São Paulo, 9 de novembro de 2020.

CAPITÂNIA S.A.
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