PROSPECTO DEFINITIVO DA OFERTA PÚBLICA DA TERCEIRA EMISSÃO DE COTAS DO

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO
(atual denominação do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário High Yield)
CNPJ/ME nº 30.166.700/0001-11
no montante de, inicialmente, 1.435.407 (um milhão, quatrocentas e trinta e cinco mil, quatrocentas e sete)
Novas Cotas, perfazendo um valor inicial de, inicialmente,

R$150.000.031,50
(cento e cinquenta milhões, trinta e um reais e cinquenta centavos)
Registro CVM/SRE/RFI/2021/93, em 22 de fevereiro de 2021
Código ISIN nº BRRBRYCTF004
Código de Negociação na B3 nº RBRY11
Tipo ANBIMA: FII de Título e Valores Mobiliários Gestão Ativa
Segmento ANBIMA: Títulos e Valores Mobiliários

O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO (atual denominação do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário High Yield) (“Fundo”) está realizando uma emissão de, inicialmente, 1.435.407 (um milhão, quatrocentas e trinta e cinco
mil, quatrocentas e sete) cotas (“Emissão” e “Novas Cotas”, respectivamente), todas escriturais, a serem integralizadas à vista, exclusivamente em moeda corrente nacional, no val or de R$104,50 (cento e quatro reais e cinquenta centavos) cada Nova Cota (“Preço de Emissão”), totalizando,
inicialmente, R$150.000.031,50 (cento e cinquenta milhões, trinta e um reais e cinquenta centavos) (“Oferta”), e sem considerar as Novas Cotas do Lote Adicional (conforme abaixo definidas) eventualmente emitidas, realizada nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400,
de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 400/03”), e da Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM nº 472/08”).
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2°, da Instrução CVM nº 400/03, a quantidade de Novas Cotas inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até 287.081 (duzentas e oitenta e sete mil e oitenta e uma) Novas Cotas (“Lote Adicional”), a serem emitidas nas
mesmas condições e com as mesmas características das Novas Cotas inicialmente ofertadas, que poderão ser emitidas pelo Fundo até a data de encerramento da Oferta, sem a necessidade de novo pedido de registro ou modificação dos termos da Emissão e da Oferta à CVM. Não haverá opção de
distribuição de lote suplementar de cotas, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM nº 400/03.
A manutenção da Oferta está condicionada à subscrição e integralização de, no mínimo, 191.388 (cento e noventa e uma mil, trezentas e oitenta e oito) Novas Cotas, totalizando o montante mínimo de R$20.000.046,00 (vinte milhões e quarenta e seis reais)(“Montante Mínimo da Oferta”). Uma vez
atingido o Montante Mínimo da Oferta, o Administrador e o Gestor, de comum acordo com os Coordenadores, poderão decidir por encerrar a Oferta a qualquer momento. Caso não seja atingido o montante mínimo, a Oferta será cancelada. PARA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DA DISTRIBUIÇÃO PARCIAL
VER ITEM 6.18 “DISTRIBUIÇÃO PARCIAL E SUBSCRIÇÃO CONDICIONADA” NA PÁGINA 69 DESTE PROSPECTO.
Cada Investidor (conforme definido neste Prospecto) deverá subscrever a quantidade mínima de 10 (dez) Novas Cotas, equivalente a R$1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais) (“Investimento Mínimo”), salvo se ao final do Prazo de Colocação (conforme definido neste Prospecto) (i) restar um saldo
de Novas Cotas inferior ao montante necessário para se atingir esta aplicação inicial mínima por qualquer Investidor, hipótese em que será autorizada a subscrição e a integralização do referido saldo para que se complete integralmente a distribuição da totalidade das Novas Cotas; ou (ii) houver
necessidade de rateio em razão da demanda pelas Novas Cotas superar o montante das Novas Cotas. O Investimento Mínimo previsto acima não é aplicável aos cotistas do Fundo quando do exercício do Direito de Preferência (conforme definido neste Prospecto).
A GUIDE INVESTIMENTOS S.A CORRETORA DE VALORES, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paul o, na Rua Iguatemi, nº 151, 5º andar, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 65.913.436/0001-17 (“Coordenador
Líder” ou “Guide”), a GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, Sala 913, parte, Botafogo, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 27.652.684/0001-62 (“Genial” ou “ Coordenador Contratado”), e a ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro,
na Praia de Botafogo, nº 228, 18º andar, Botafogo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº13.293.225/0001-25 (“Órama” ou “ Coordenador Contratado”, quando em conjunto com a Genial e o Coordenador Líder, “Coordenadores”) serão os coordenadores da Oferta, sendo que o processo de distribuição pública
das Novas Cotas irá contar com a participação de terceiros devidamente habilitados para prestar serviços de distribuição de valores mobiliários, sempre em conformidade com o disposto no Regulamento (conforme definido abaixo), neste Prospecto Definitivo (conforme termo definido abaixo) e nos demais
documentos da Oferta, compreendendo instituições integrantes do sistema de distribuição, habilitadas e autorizadas pela CVM para participar da distribuição de títulos e valores mobiliários, em regime de melhores esforços de colocação, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM
nº 400/03, da Instrução CVM nº 472/08 e das demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis, e outras instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), contratadas pelos Coordenadores.
Haverá Procedimento de Alocação (conforme definido neste Prospecto) no âmbito da Oferta conduzido pelos Coordenadores, posteriormente ao registro da Oferta pela CVM e à divulgação do Prospecto Definitivo e do Anúncio de Início, para a verificação, junto aos Investidores da Oferta, da demanda pelas
Novas Cotas, considerando os Pedidos de Subscrição dos Investidores Não Institucionais e com recebimento de ordens de investimento dos Investidores Institucionais (conforme definidos neste Prospecto), sem lotes mínimos (observado o Investimento Mínimo) ou máximos, para a definição do montante
total de Novas Cotas a serem emitidas na Oferta. Os Investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderão participar do Procedimento de Alocação, sem qualquer limitação em relação ao valor total da Oferta, observado, no entanto, que caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço)
da quantidade de Novas Cotas inicialmente ofertada no âmbito da Oferta, os Pedidos de Subscrição e ordens de investimento das Pessoas Vinculadas serão cancelados, sendo certo que esta regra não é aplicável ao Direito de Preferência.
É ADMISSÍVEL O RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE SUBSCRIÇÃO, A PARTIR DA DATA INDICADA NO AVISO AO MERCADO, PARA SUBSCRIÇÃO DAS NOVAS COTAS, AS QUAIS SOMENTE SERÃO CONFIRMADAS PELO SUBSCRITOR APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE COLOCAÇÃO.
NÃO SERÁ ADMISSÍVEL O RECEBIMENTO DE RESERVAS PARA SUBSCRIÇÃO DE COTAS.
O INVESTIMENTO NAS NOVAS COTAS POR INVESTIDORES DA OFERTA QUE SEJAM PESSOAS VINCULADAS PODERÁ REDUZIR A LIQUIDEZ DAS NOVAS CO TAS NO MERCADO SECUNDÁRIO. PARA MAIS INFORMAÇÕES VER ITEM “PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA
OFERTA” DA SEÇÃO “11. FATORES DE RISCO” NA PÁGINA 97 DESTE PROSPECTO.
O pedido de registro da Oferta foi protocolizado na CVM em 04 de dezembro de 2020, nos termos da Instrução CVM de nº 472/08 e da Instrução CVM nº 400/03. Adicionalmente, o Fundo foi registrado na ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
(“ANBIMA”), em atendimento ao disposto no “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros” conforme emvigência (“Código ANBIMA”).
A administração do Fundo é realizada pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 59.281.253/0001-23, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006 (“Administrador”).
A gestão do Fundo é realizada de forma ativa e discrionária pela RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA., sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.400, 12º andar, conjunto 122, CEP 045.43-000 inscrita no CNPJ/ME sob o nº 18.259.351/000187, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administraçãde carteira de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 13.256, de 28 de agosto de 2013 (“Gestor”), nos termos do “Contrato de Gestão de Carteira de Fundo de Investimento” celebrado pelo Fundo e pelo
Gestor em 13 de janeiro de 2021, com interveniência do Administrador, por meio do qual o Fundo contratou o Gestor para gerir a carteira do Fundo, conforme previsto no Regulamento (conforme abaixo definido).
A constituição do Fundo foi aprovada por meio do “Instrumento Particular de Constituição do Fundo De Investimento Imobiliário – FII RBR Crédito Imobiliário High Yield”, celebrado pelo Administrador em 06 de abril de 2018, o qual foi devidamente registrado perante o 3º Ofício de Registro de Títulos e
Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sob o n.º 1148254, em 09 de abril de 2018, conforme alterado posteriormente por meio: (i) do “Instrumento Particular de Alteração do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário – FII RBR Crédito Imobiliário High Yield”, celebrado
em 12 de abril de 2018, registrado no 3º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Ri o de Janeiro, sob o nº 1148448, de 13 de abril de 2018; (ii) do “Instrumento Particular de Alteração do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário – FII RBR Crédito
Imobiliário High Yield”, celebrado em 22 de maio de 2018, registrado no 3º Ofício do Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sob o nº 1152110, de 30 de julho de 2018; (iii) do “Ato do Administrador do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Private Crédito
Imobiliário”, celebrado em 16 de agosto de 2018, registrado no 3º Ofício do Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro , Estado do Rio de Janeiro, sob o nº 1152763, de 16 agosto de 2018; (iv) da “Ata de Assembleia Geral de Cotistas”, realizada em 29 de novembro de 2019; (v) da
“Ata Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas”, instalada e suspensa em 05 de janeiro de 2021, reinstalada e concluída em 6 de janeiro de 2021, a qual aprovou a atual denominação do Fundo; e (vi) do “Ato do Administrador do Fundo de Investimento Investimento Imobiliário – RBR Crédito Imobiliário
High YieldFII RBR Crédito Imobiliário Estruturado”, celebrado em 15 de janeiro de 2021 que aprovou a versão vigente do Regulamento do Fundo (“Regulamento”).
A Emissão, a Oferta, observado o Direito de Preferência, e a contratação dos Coordenadores, dentre outros, foram aprovados por meio de Ato do Administrador, realizado em 04 de dezembro de 2020 e 15 de janeiro de 2021, cujo teor foi objeto dos Fatos Relevantes divulgados em 04 de dezembro de
2020 e 15 de janeiro de 2021 (“Atos de Aprovação da Oferta”).
As Novas Cotas da Oferta serão (i) distribuídas no mercado primário no Sistema de Distribuição Primária de Ativo (DDA), administrado pela B3; e (ii) negociadas no mercado de bolsa administrado pela B3.
O Fundo tem por objeto o investimento em a) CRI, desde que tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado, nos termos da regulamentação em vigor; b) LH; c) LCI; d) LIG; e) cotas de FII; e f) certificados de potencial adicional de construção emitidos com
base na Instrução da CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003; g) cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que estes certificados e cotas tenham sido objeto de oferta pública registrada
na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor; h) cotas de fundos de investimento em participações (FIP) que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII ou de fundos de investimento em ações que sejam setoriais e que
invistam exclusivamente em construção civil ou no mercado imobiliário; e i) debêntures, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento, notas promissórias, e quaisquer outros valores mobiliários, desde que se trate de emissores registrados na CVM e cujas atividades preponderantes sejam
permitidas aos FIIa (“Ativos Alvo”).
O Fundo deverá respeitar os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos, respectivamente, nos artigos 102 e 103 da Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada (“Instrução CVM nº 555/14”) conforme aplicável e/ou na regulamentação
aplicável que vier a substituí-la, alterá-la ou complementá-la, cabendo à Administradora e ao Gestor respeitar as regras de enquadramento e desenquadramento estabelecidas no referido normativo, ressalvando-se, entretanto, que, nos termos do § 6º do artigo 45 da Instrução CVM nº 472/08. Os
referidos limites de aplicação por modalidade de ativos financeiros não se aplicarão aos investimentos em CRI, cotas de outros FII e cotas de FIDC que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que estes CRI e cotas de outros FII e de FIDC tenham
sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor. PARA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DO OBJETIVO DO FUNDO VER ITEM 4.2 “OBJETIVO DO FUNDO” NA PÁGINA 42 DESTE PROSPECTO.
O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO SOBRE AS NOVAS COTAS DISTRIBUÍDAS.
A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE BUSQUEM RETORNO DE CURTO PRAZO E/OU NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS.
ESTE PROSPECTO NÃO DEVE, EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, SER CONSIDERADO COMO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO OU DE SUBSCRIÇÃO DAS NOVAS COTAS. ANTES DE TOMAR A DECISÃO DE INVESTIMENTO NAS COTAS QUE VENHAM A SER DISTRIBUÍDAS NO ÂMBITO DA OFERTA, É
RECOMENDÁVEL QUE OS POTENCIAIS INVESTIDORES LEIAM O REGULAMENTO DO FUNDO E FAÇAM A SUA PRÓPRIA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO FUNDO, DE SUAS ATIVIDADES E DOS RISCOS DECORRENTES DO INVESTIMENTO NAS NOVAS COTAS.
ESTE PROSPECTO ESTÁ DISPONÍVEL NOS ENDEREÇOS E PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA CVM, DA B3, DOS COORDENADORES, DO ADMINISTRADOR, E DO FUNDOS.NET, ADMINISTRADO PELA B3, INDICADOS NA SEÇÃO 3. “RESUMO DA OFERTA”, NO ITEM
“INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, NA PÁGINA 39 DESTE PROSPECTO. MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO E A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES, AO ADMINISTRADOR, AO GESTOR, À CVM E À B3 NOS ENDEREÇOS INDICADOS NA SEÇÃO “3. RESUMO
DA OFERTA”, NA PÁGINA 24 DESTE PROSPECTO.
O INVESTIMENTO NO FUNDO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O ADMINISTRADOR E O GESTOR MANTENHAM SISTEMA DE GERENCI AMENTO 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 ADMINISTRADOR, DOS COORDENADORES, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.
As informações contidas neste Prospecto estão em consonância com o Regulamento, porém não o substituem. É recomendada a leitura cuidadosa tanto deste Prospecto quanto do Regulamento, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do Fundo, bem como
às disposições do Prospecto que tratam dos fatores de risco a que este está exposto.
O FUNDO NÃO POSSUI QUALQUER RENTABILIDADE ALVO OU ESPERADA OU PRETENDIDA. QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NOS DOCUMENTOS DA O FERTA NÃO REPRESENTARÁ E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE,
COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA,
GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA AOS COTISTAS DO FUNDO.
O cotista possui a faculdade de outorga de Procuração de Conflito de Interesses para que o representem e votem em seu nome na Assembleia Geral de Cotistas que deliberar sobre aquisição de Ativos Alvo com conflito de interesse envolvendo o Administrador e/ou o
Gestor, vide item “8. PROCURAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES” do Sumário do Fundo na página 86 deste Prospecto.
Não há garantia de que o tratamento aplicável aos Cotistas, quando da amortização/resgate de suas Novas Cotas, será o mais benéfico dentre os previstos na legislação tributária vigente. Para maiores informações sobre a tributação aplicável aos Cotistas do Fundo e ao
Fundo na presente data, vide item “9. Regras de Tributação” na página 91 deste Prospecto.
As Novas Cotas objeto da Oferta não contam com classificação realizada por agência classificadora de riscos.
Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo e este Prospecto poderão ser obtidos junto aos Coordenadores, ao Administrador e à CVM.
ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA, BEM COMO DAS NOR MAS EMANADAS DA CVM. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS NOVAS COTAS DESTE FUNDO NÃO
IMPLICA, POR PARTE DA CVM OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS, DE SEU OBJETIVO E DE
SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, DOS ATIVOS QUE COMPÕEM SEU OBJETO OU, AINDA, DAS NOVAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.
OS INVESTIDORES DA OFERTA DEVEM LER CUIDADOSAMENTE A SEÇÃO “11. FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS 96 a 117 DESTE PROSPECTO, PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO, BEM COMO AQUELES RELACIONADOS À EMISSÃO, À OFERTA E AS
NOVAS COTAS, OS QUAIS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS PARA O INVESTIMENTO NAS NOVAS COTAS, BEM COMO O REGULAMENTO, ANTES DA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PO DEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS
PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
TODO COTISTA, AO INGRESSAR NO FUNDO, DEVERÁ ATESTAR, POR MEIO DE TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO E CIÊNCIA DE RISCO, QUE TEVE ACESSO AO PROSPECTO E AO REGULAMENTO, QUE TOMOU CIÊNCIA DOS OBJETIVOS DO FUNDO, DE SUA POLÍTICA DE
INVESTIMENTO, DA COMPOSIÇÃO DA SUA CARTEIRA, DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DA TAXA DE PERFORMANCE DEVIDAS PELO FUNDO, DOS RISCOS ASSOCIADOS AO SEU INVESTIMENTO NO FUNDO E DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO E PERDA NO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO E, CONSEQUENTEMENTE, DE PERDA, PARCIAL OU TOTAL, DO CAPITAL INVESTIDO NO FUNDO.
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1. DEFINIÇÕES
Os termos e expressões adotados neste Prospecto, grafados em letra maiúscula, terão os
significados a eles atribuídos abaixo, aplicáveis tanto às formas no singular quanto no
plural.
“Administrador”

O BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS
S.A. DTVM, instituição financeira com sede na
cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro,
à Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, parte, Torre
Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 59.281.253/0001-23,
devidamente credenciada pela CVM para o
exercício da atividade de administração de
carteiras de títulos e valores mobiliários, nos
termos do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de
março de 2006, ou quem venha a substituí-lo.

“ANBIMA”

A 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 nas páginas da rede
mundial de computadores das Instituições
Participantes da Oferta, do Administrador, da
CVM, da B3, do Gestor e do Fundos.net,
administrado pela B3, nos termos do artigo 54A 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, divulgado nas páginas da rede mundial
de computadores das Instituições Participantes
da Oferta, do Administrador da CVM, da B3, do
Gestor e do Fundos.net, administrado pela B3,
nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM nº
400/03.

“Aplicações Financeiras”

Significam os ativos de liquidez nos quais o
Fundo aplicará quando, temporariamente, as
disponibilidades financeiras do Fundo não
estiverem aplicadas nos Ativos Alvo, compatível
com as necessidadesdo Fundo e de acordo com
a regulamentação aplicável, quais sejam:
I. cotas de fundos de investimento de renda fixa,
ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, de
liquidez compatível com as necessidades do
Fundo, de acordo com as normas editadas pela
CVM, observado o limite fixado na Instrução
CVM 472;
II. títulos públicos federais e operações
compromissadas com lastro em tais papeis;
III. certificados de depósito bancário emitidos
por instituição financeira que atue no território
nacional; e
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IV. derivativos, exclusivamente para fins de
proteção patrimonial, cuja exposição seja
sempre, no máximo, o valor do patrimônio
líquido do Fundo.
“Assembleia Geral de
Cotistas”

A assembleia geral de Cotistas do Fundo.

“Ativos Alvo”

Significam os ativos objeto de investimento pelo
Fundo, quais sejam:
a) CRI, desde que tenham sido objeto de oferta
pública registrada na CVM ou cujo registro tenha
sido dispensado, nos termos da regulamentação
em vigor; b) LH; c) LCI; d) LIG; e) cotas de FII; e
f) certificados de potencial adicional de construção
emitidos com base na Instrução da CVM nº 401,
de 29 de dezembro de 2003; g) cotas de fundos
de investimento em direitos creditórios (FIDC) que
tenham
como
política
de
investimento,
exclusivamente, atividades permitidas aos FII e
desde que estes certificados e cotas tenham sido
objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo
registro tenha sido dispensado nos termos da
regulamentação em vigor; h) cotas de fundos de
investimento em participações (FIP) que tenham
como política de investimento, exclusivamente,
atividades permitidas aos FII ou de fundos de
investimento em ações que sejam setoriais e que
invistam exclusivamente em construção civil ou no
mercado imobiliário; e i) debêntures, cédulas de
debêntures, cotas de fundos de investimento,
notas promissórias, e quaisquer outros valores
mobiliários, desde que se trate de emissores
registrados na CVM e cujas atividades
preponderantes sejam permitidas aos FII.
O Fundo deverá respeitar os limites de aplicação
por emissor e por modalidade de ativos
financeiros estabelecidos, respectivamente, nos
artigos 102 e 103 da Instrução CVM nº 555/14,
conforme aplicável e/ou na regulamentação
aplicável que vier a substituí-la, alterá-la ou
complementá-la, cabendo à Administradora e ao
Gestor respeitar as regras de enquadramento e
desenquadramento estabelecidas no referido
normativo, ressalvando-se, entretanto, que, nos
termos do § 6º do artigo 45 da Instrução CVM
nº 472/08. Os referidos limites de aplicação por
modalidade de ativos financeiros não se
aplicarão aos investimentos em CRI, cotas de
outros FII e cotas de FIDC que tenham como
política de investimento, exclusivamente,
atividades permitidas aos FII e desde que estes
CRI e cotas de outros FII e de FIDC tenham sido
objeto de oferta pública registrada na CVM ou
cujo registro tenha sido dispensado nos termos
da regulamentação em vigor.
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“Atos de Aprovação da
Oferta”

Significam os Atos do Administrador, realizados
em 04 de dezembro de 2020 e 15 de janeiro de
2021 que aprovaram a Emissão, a Oferta,
observado o Direito de Preferência, e a
contratação dos Coordenadores, dentre outros,
e o Preço de Emissão.

“Auditor Independente”

ERNST
&
YOUNG
AUDITORES
INDEPENDENTES S.S., com sede na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, 7º
andar, Torre Norte, Vila Nova Conceição, na
“cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP
04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº
61.366.936/0001-25.

“Aviso ao Mercado”

O aviso ao mercado da Oferta, o qual foi
divulgado em 04 de fevereiro de 2021, nas
páginas da rede mundial de computadores das
Instituições
Participantes
da
Oferta,
do
Administrador, da CVM, da B3, do Gestor e do
Fundos.net, administrado pela B3, conforme
faculdade prevista no §1º do artigo 54-A da
Instrução CVM nº 400/03, informando os termos
e condições da Oferta, nos termos do artigo 53
da Instrução CVM nº 400/03.

“B3”

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

“BACEN”

Banco Central do Brasil.

“Base de Cálculo da
Taxa de Administração”

A base de cálculo da Taxa de Administração,
correspondente (i) ao valor contábil do
Patrimônio Líquido; ou (ii) caso as Cotas tenham
integrado ou passado a integrar, no período,
índices de mercado, cuja metodologia preveja
critérios de inclusão que considerem a liquidez
das Cotas e critérios de ponderação que
considerem o volume financeiro das Cotas, como
por exemplo, o IFIX, ao valor de mercado do
Fundo, calculado com base na média diária da
cotação de fechamento das Cotas no mês
anterior ao do pagamento da remuneração.

“Boletim de Subscrição”

O documento que formaliza a subscrição das
Novas Cotas pelo Investidor.

“Capital Máximo Autorizado”

De acordo com o artigo 16 do Regulamento, o
capital máximo autorizado para novas emissões de
cotas do Fundo, de R$3.000.000.000,00 (três
bilhões de reais). Deste total, foi utilizado o
montante de R$53.945.889,40 (cinquenta e três
milhões, novecentos e quarenta e cinco mil e
oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta
centavos), sem considerar a presente Emissão.

“CNPJ/ME”

O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Economia.

“COFINS”

A
Contribuição
para
Seguridade Social.
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Financiamento

da

“Comunicado de
Encerramento do Período de
Exercício do Direito de
Preferência”

Comunicado divulgado por meio da página da
rede mundial de computadores: (a) do
Administrador; (b) dos Coordenadores; (c) da
B3; (d) da CVM; (e) do Gestor; e (f) do
Fundos.net, administrado pela B3, na Data de
Liquidação do Direito de Preferência, informando
o montante de Novas Cotas subscritas e
integralizadas durante o Período de Exercício do
Direito de Preferência.

“Comunicado de Resultado
Final de Alocação”

Comunicado divulgado por meio da página da
rede mundial de computadores: (a) do
Administrador; (b) dos Coordenadores; (c) da
B3; (d) da CVM; (e) do Gestor; e (f) do
Fundos.net, administrado pela B3, informando o
montante de Novas Cotas subscritas e
integralizadas durante o Período de Exercício do
Direito de Preferência e subscritas durante o
Período de Alocação, de forma a informar se o
Montante Inicial da Oferta foi totalmente
atingido, se foi exercida a opção de Novas Cotas
do Lote Adicional ou se a Oferta contará com a
distribuição parcial.

“Condições Precedentes”

O cumprimento dos deveres e obrigações
relacionados à prestação dos serviços dos
Coordenadores objeto do Contrato de Distribuição
esteve condicionado ao atendimento de todas as
condições precedentes, consideradas condições
suspensivas nos termos do artigo 125 do Código
Civil, descritas no Contrato de Distribuição, até o
registro da Oferta.

“Contrato de Distribuição”

O “Contrato de Distribuição Pública da 3ª
Emissão de Cotas, sob Regime de Melhores
Esforços de Colocação, do Fundo de Investimento
Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado”,
celebrado
pelo
Fundo,
devidamente
representado
pelo
Administrador,
pelo
Coordenador Líder e pelo Gestor.

“Contrato de Gestão”

Significa o “Contrato de Gestão de Carteira de
Fundo de Investimento”, celebrado pelo Fundo e
pelo
Gestor,
com
interveniência
do
Administrador, por meio do qual o Fundo
contratou o Gestor para gerir a carteira do
Fundo, conforme previsto no Regulamento.

“Coordenador Líder” ou
“Guide”

A GUIDE INVESTIMENTOS S.A CORRETORA
DE VALORES, instituição integrante do sistema
de distribuição de valores mobiliários, com sede
na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na
Rua Iguatemi, nº 151, 5º andar, Itaim Bibi,
inscrita no CNPJ sob o nº 65.913.436/0001-1.
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“Coordenadores”

A Guide, a Genial e a
consideradas com conjunto.

“Corretoras Consorciadas”

São as sociedades integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários, autorizadas a
operar no mercado de capitais brasileiro e
credenciadas junto à B3, que poderão aderir ao
Contrato de Distribuição por meio da assinatura do
Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição para
Corretoras Consorciadas.

“Cotas”

Correspondem a frações ideais representativas
da participação do Cotista no patrimônio do
Fundo, escriturais, nominativas e de classe
única.

“Cotas de FII”

São as cotas de outros FII, nos termos da
Instrução CVM nº 472/08, nas quais o Fundo
aplicará primordialmente os recursos captados
no âmbito da Oferta.

“Cotistas”

Os titulares de Cotas do Fundo.

“CRI”

Os certificados de recebíveis imobiliários,
regidos pela Lei nº 9.514, de 20 de novembro de
1997, conforme alterada, e pela Instrução CVM
nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme
alterada.

“Custodiante”

O BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição
financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro,
estado do Rio de Janeiro, localizada à Praia de
Botafogo, nº 501, 5º, 6º e 7º andares, Torre
Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 30.306.294/0001-45,
devidamente credenciado na CVM para exercer
as atividades de custódia de valores mobiliários,
de acordo com o Ato Declaratório nº 7.204, de
25 de abril de 2003.

“CVM”

A Comissão de Valores Mobiliários.

“Data de Emissão”

Para todos os fins e efeitos legais, a data de
emissão das Novas Cotas é a Data de Liquidação
do Direito de Preferência.

“Data de Início do Período
de Exercício do Direito de
Preferência”

Em 26 de fevereiro de 2021, conforme o
Cronograma Estimado da Oferta, na página 78
deste Prospecto.

“Data de Liquidação”

A data da liquidação física e financeira das Novas
Cotas, que se dará na data prevista no
Cronograma Estimado da Oferta, na página 78
deste Prospecto.

“Data de Liquidação do
Direito de Preferência”

A data da liquidação das Novas Cotas solicitadas
durante o Período de Exercício do Direito de
Preferência,
correspondente
ao
dia
do
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Órama,

quando

encerramento do Período de Exercício do Direito
de Preferência, conforme o Cronograma
Estimado da Oferta, na página 78 deste
Prospecto.
“DDA”

Sistema de Distribuição Primária de Ativo,
administrado pela B3.

“Dia(s) Útil(eis)”

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

“Direito de Preferência”

O direito de preferência conferido aos Cotistas
que possuam Cotas do Fundo na data de
divulgação do Anúncio de Início, devidamente
integralizadas, para subscrição das Novas Cotas,
nos termos do Regulamento e dos Atos de
Aprovação da Oferta, na proporção do número
de Cotas que possuírem na data de divulgação
do Anúncio de Início, conforme aplicação do
Fator de Proporção para Subscrição de Novas
Cotas.

“Emissão”

A 3ª (terceira) emissão de cotas do Fundo, que
será de, inicialmente, até 1.435.407 (um
milhão, quatrocentas e trinta e cinco mil,
quatrocentas e sete) Novas Cotas.

“Escriturador”

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS
S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES
MOBILIÁRIOS,
instituição
financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro,
estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo,
nº 501, 5º andar (parte), Botafogo, Torre
Corcovado, CEP 22.250-040, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 59.281.253/0001-23,
devidamente autorizada pela CVM para prestar
os serviços de escrituração das Cotas do Fundo.

“Estudo de Viabilidade”

O estudo de viabilidade elaborado pelo Gestor
para os fins do item 3.7.1 do Anexo III da
Instrução CVM nº 400/03.

“Fator de Proporção para
Subscrição de Novas Cotas”

Fator de proporção para subscrição de Novas
Cotas durante o Período de Exercício do Direito
de Preferência, equivalente a 0,73421489158, a
ser aplicado sobre o número de Novas Cotas
integralizadas e detidas por cada Cotista na data
de divulgação do Anúncio de Início, observado
que
eventuais
arredondamentos
serão
realizados pela exclusão da fração, mantendo-se
o número inteiro (arredondamento para baixo).

“FII”

Os
fundos
de
investimento
imobiliário,
constituídos nos termos da Lei nº 8.668/93 e da
Instrução CVM nº 472/08.
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“Fundo”

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
RBR
CRÉDITO
IMOBILIÁRIO
ESTRUTURADO (atual denominação do Fundo
de Investimento Imobiliário RBR Crédito
Imobiliário High Yield), fundo de investimento
imobiliário, constituído sob a forma de
condomínio fechado, inscrito no CNPJ/ME sob o
nº 30.166.700/0001-11.

“Genial” ou “Coordenador
Contratado”

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE
VALORES MOBILIARIOS S.A., instituição
integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro,
estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº
228, Sala 913, parte, Botafogo, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 27.652.684/0001-62.

“Gestor” ou “RBR”

A RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.,
sociedade com sede na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, 1.400, 12º andar,
conjunto 122, CEP 045.43-000 , inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 18.259.351/0001-87,
devidamente autorizada pela CVM para o
exercício da atividade de administração de
carteiras de títulos e valores mobiliários,
conforme Ato Declaratório CVM nº 13.256, de 28
de agosto de 2013.

“Governo Federal”

O governo da república federativa do Brasil.

“IGP-M”

O Índice Geral de Preços de Mercado, apurado e
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

“Instituições Participantes
da Oferta”

Quando
referido
em
conjunto,
os
Coordenadores, as Corretoras Consorciadas e os
Participantes Especiais.

“Instrução CVM nº 400/03”

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

“Instrução CVM nº 401/03”

A Instrução CVM nº 401, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada.

“Instrução CVM nº 472/08”

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

“Instrução CVM nº 494/11”

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

“Instrução CVM nº 505/11”

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

“Instrução CVM nº 555/14”

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

“Investidores”

Investidores Não Institucionais e Investidores
Institucionais.
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No âmbito da Oferta não será admitida a
aquisição de Novas Cotas por clubes de
investimento constituídos nos termos do artigo
1º da Instrução CVM nº 494/11.
“Investidores Institucionais” Investidores qualificados, conforme definidos no
artigo 9º-B da Instrução CVM 539, que sejam
fundos
de
investimentos,
entidades
administradoras de recursos de terceiros
registradas na CVM, entidades autorizadas a
funcionar pelo BACEN, condomínios destinados à
aplicação em carteira de títulos e valores
mobiliários registrados na CVM e/ou na B3,
seguradoras, entidades abertas e fechadas de
previdência complementar e de capitalização, em
qualquer caso, com sede no Brasil, assim como,
investidores pessoas físicas ou jurídicas que
formalizem ordens de investimento em valor igual
ou superior a R$1.000.065,00 (um milhão e
sessenta e cinco reais), que equivale à quantidade
mínima de 9.570 (nove mil, quinhentos e setenta)
Novas Cotas, em qualquer caso, residentes,
domiciliados ou com sede no Brasil, e que aceitem
os riscos inerentes a tal investimento. É vedada a
subscrição de Cotas por clubes de investimento,
nos termos dos artigos 26 e 27 da Instrução CVM
494.
“Investidores Não
Institucionais”

Investidores pessoas físicas ou jurídicas,
residentes ou domiciliados ou com sede no
Brasil, que não sejam Investidores Institucionais
e formalizem Pedido de Subscrição durante o
Período de Alocação de Ordens, junto a uma
única Instituição Participante da Oferta, em
valor inferior a R$1.000.065,00 (um milhão e
sessenta e cinco reais), que equivale à
quantidade máxima de 9.569 (nove mil,
quinhentas e sessenta e nove) Novas Cotas.

“Investimento Mínimo”

O valor mínimo a ser subscrito por Investidor no
contexto da Oferta, que será de 10 (dez) Novas
Cotas, equivalente a R$1.045,00 (hum mil e
quarenta e cinco reais) por Investidor,
observado que a quantidade de Novas Cotas
atribuídas ao Investidor poderá ser inferior ao
mínimo acima referido nas hipóteses previstas
no item 6.8 Investimento Mínimo, na Seção 6
“Características da Oferta”, na página 59 deste
Prospecto. O Investimento Mínimo previsto
acima não é aplicável aos atuais Cotistas quando
do exercício do Direito de Preferência.

“Investimentos
Temporários”

Nos termos do artigo 11, §1º e §2º, da Instrução
CVM nº 472/08, os recursos recebidos na
integralização das Novas Cotas, durante o
processo de distribuição, incluindo em razão do
exercício do Direito de Preferência, deverão ser
12

depositados em instituição bancária autorizada
a receber depósitos, em nome do Fundo, e
aplicadas em cotas de fundos de investimento
ou títulos de renda fixa, públicos ou privados,
com liquidez compatível com as necessidades do
Fundo.
“IOF/Títulos”

O Imposto sobre Operações Financeiras – Títulos
e Valores Mobiliários, nos termos da Lei
nº 8.894, de 21 de junho de 1994, conforme
alterada, e do Decreto nº 6.306, de 14 de
dezembro de 2007, conforme alterado.

“IOF/Câmbio”

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

“IR”

O Imposto de Renda.

“Jurisdição de Tributação
Favorecida”

Jurisdição considerada paraíso fiscal pelas
autoridades fiscais brasileiras, conforme a
relação constante no artigo 1º da Instrução
Normativa da Receita Federal nº 1.037, de 4 de
junho de 2010.

“LCI”

São as letras de crédito imobiliário emitidas na
forma nominativa e lastreadas em créditos
imobiliários, conforme disciplinado pela Lei nº
10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme
alterada, bem como pelas demais leis e normas
regulamentares aplicáveis, nas quais o Fundo
poderá aplicar os recursos captados no âmbito da
Oferta.

“Lei nº 8.668/93”

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

“Lei nº 11.033/04”

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

“Lei nº 6.404/76”

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

“Lei nº 12.024/09”

Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009.

“LH”

São as letras hipotecárias emitidas na forma
nominativa
e
lastreadas
em
créditos
imobiliários, conforme disciplinado pela Lei nº
7.684, de 2 de dezembro de 1988, conforme
alterada, bem como pelas demais leis e normas
regulamentares aplicáveis, nas quais o Fundo
poderá aplicar os recursos captados no âmbito
da Oferta.

“LIG”

São as Letras Imobiliárias Garantidas lastreada
em créditos imobiliários, nos termos da Lei nº
13.097, de 19 de janeiro de 2015, conforme
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disciplinado pela Resolução nº 4.598, de 29 de
agosto de 2017 do BACEN, bem como pelas
demais leis e normas regulamentares aplicáveis,
nas quais o Fundo poderá aplicar os recursos
captados no âmbito da Oferta.
“Montante Inicial da Oferta”

Inicialmente, R$150.000.031,50 (cento e
cinquenta milhões, trinta e um reais e cinquenta
centavos), sem considerar as Novas Cotas do
Lote Adicional, observado o disposto no item
“6.4 - Quantidade de Novas Cotas objeto da
Oferta” na página 58 deste Prospecto.

“Montante Mínimo da
Oferta”

Corresponde a 191.388 (cento e noventa e uma
mil, trezentas e oitenta e oito) Novas Cotas,
totalizando
o
montante
mínimo
de
R$20.000.046,00 (vinte milhões e quarenta e
seis reais).

“Novas Cotas”

Inicialmente, de 1.435.407 (um milhão,
quatrocentas e trinta e cinco mil, quatrocentas e
sete) cotas da presente Emissão, sem considerar
as Novas Cotas do Lote Adicional.

“Novas Cotas do Lote
Adicional”

São as Cotas que representam até 20% (vinte
por cento) da totalidade das Cotas da Oferta, ou
seja, até 287.081 (duzentas e oitenta e sete mil
e oitenta e uma) Cotas, quantidade esta que
poderá ser acrescida à Oferta, nos mesmos
termos e condições das Cotas da Oferta, a critério
do Administrador do Fundo, em comum acordo
com os Coordenadores e o Gestor, conforme
faculdade prevista no artigo 14, § 2º, da
Instrução CVM nº 400/03. Tais Cotas são
destinadas a atender um eventual excesso de
demanda que venha a ser constatado no decorrer
da Oferta.

“Oferta”

A oferta pública de Novas Cotas do Fundo, que
será inicialmente de 1.435.407 (um milhão,
quatrocentas e trinta e cinco mil, quatrocentas
e sete) Novas Cotas, totalizando, inicialmente,
R$150.000.031,50 (cento e cinquenta milhões,
trinta e um reais e cinquenta centavos),
observada a possibilidade de distribuição
parcial da Oferta, condicionada ao atingimento
do Montante Mínimo da Oferta. O Montante
Inicial da Oferta poderá ser reduzido ou
aumentado, observado o disposto no item “6.4
- Quantidade de Novas Cotas objeto da Oferta”
na página 58 deste Prospecto.

“Oferta Institucional”

Oferta destinada exclusivamente a Investidores
Institucionais.

“Oferta Não Institucional”

Oferta destinada exclusivamente a Investidores
Não Institucionais.
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“Órama” ou “Coordenador
Contratado”

ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição
integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários, com sede na cidade do Rio de
Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de
Botafogo, nº 228, 18º andar, Botafogo, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 13.293.225/0001-25.

“Participantes Especiais”

São as sociedades integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários, autorizadas a
operar no mercado de capitais brasileiro e
credenciadas junto à B3, que podem aderir à carta
convite que será enviada pelo Coordenador Líder
por meio da B3, de modo que cada Participante
Especial poderá ser representado pela B3 para fins
de assinatura do Termo de Adesão ao Contrato de
Distribuição para Participantes Especiais.

“Patrimônio Líquido”

Significa a soma algébrica da carteira do Fundo,
correspondente aos ativos e disponibilidades a
receber, menos as exigibilidades do Fundo.

“Pedido de Subscrição”

Pedido de subscrição das Cotas a ser preenchido
e assinado pelos Investidores Não Institucionais,
no âmbito da Oferta Não Institucional.

“Período de Alocação de
Ordens”

Período que se inicia em 26 de fevereiro de 2021
(inclusive) e encerra em 16 de março de 2021
(inclusive).

“Período de Colocação”

Até 6 (seis) meses contados da data de divulgação
do Anúncio de Início, ou até a data de divulgação
do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer
primeiro.

“Período de Exercício do
Direito de Preferência”

O período compreendido entre os dias 26 de
fevereiro de 2021 (inclusive) e 11 de março de
2021 (inclusive), em que os Cotistas titulares do
Direito de Preferência poderão exercê-lo,
conforme previsto no item “6. 10. Direito de
Preferência”, na página 62 abaixo.

“Pessoas Ligadas”

Significa (i) a sociedade controladora ou sob
controle do Administrador, do Gestor ou do
consultor especializado caso venha a ser
contratado,
de
seus
administradores
e
acionistas;
(ii)
a
sociedade
cujos
administradores, no todo ou em parte, sejam os
mesmos do Administrador, do Gestor, ou do
consultor especializado caso venha a ser
contratado, com exceção dos cargos exercidos
em órgãos colegiados previstos no estatuto ou
regimento interno do Administrador, do Gestor
ou do consultor especializado caso venha a ser
contratado, desde que seus titulares não
exerçam
funções
executivas,
ouvida
previamente a CVM; e (iii) parentes até segundo
grau das pessoas naturais referidas nos incisos
acima.
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“Pessoas Vinculadas”

Significam os investidores que sejam, nos
termos do artigo 55 da Instrução CVM nº
400/03 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução
CVM nº 505/11, conforme alterada: (i)
controladores e/ou administradores do Fundo,
do Administrador, do Gestor e/ou outras
pessoas vinculadas à emissão e distribuição,
bem como seus cônjuges ou companheiros,
seus ascendentes, descendentes e colaterais
até o 2º grau; (ii) controladores e/ou
administradores das Instituições Participantes
da Oferta; (iii) empregados, operadores e
demais prepostos das Instituições Participantes
da Oferta, do Administrador, do Gestor
diretamente envolvidos na estruturação da
Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem
serviços às Instituições Participantes da Oferta;
(v) demais profissionais que mantenham, com
as Instituições Participantes da Oferta contrato
de
prestação
de
serviços
diretamente
relacionados à atividade de intermediação ou
de suporte operacional no âmbito da Oferta;
(vi)
sociedades
controladas,
direta
ou
indiretamente, pelas Instituições Participantes
da Oferta, do Administrador, do Gestor;
(vii) sociedades
controladas,
direta
ou
indiretamente por pessoas vinculadas as
Instituições Participantes da Oferta, do
Administrador,
do
Gestor,
desde
que
diretamente envolvidos na Oferta; (viii)
cônjuge ou companheiro e filhos menores das
pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima;
e (ix) fundos de investimento cuja maioria das
cotas pertença a pessoas mencionadas nos
itens
acima,
salvo
se
geridos
discricionariamente
por
terceiros
não
vinculados.

“Política de Investimento”

A política de investimento do Fundo prevista no
Regulamento e no item 4.4 deste Prospecto.

“Preço de Emissão”

O preço unitário de colocação das Novas Cotas no
valor de R$104,50 (cento e quatro reais e
cinquenta centavos) cada Nova Cota.

“Procedimento de Alocação”

É o procedimento a ser conduzido pelos
Coordenadores que se inicia posteriormente ao
registro da Oferta pela CVM e à divulgação do
Prospecto Definitivo e do Anúncio de Início, para a
verificação, junto aos Investidores, da demanda
pelas Novas Cotas, considerando os pedidos de
subscrição dos Investidores Não Institucionais e
com recebimento de ordens de investimento dos
Investidores
Institucionais,
observado
o
Investimento Mínimo, sem lotes mínimos
(observado o Investimento Mínimo) ou máximos,
para a definição do montante total de Novas
Cotas a serem emitidas na Oferta.
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“Procuração de Conflito de
Interesses”

Significam as procurações que poderão ser
outorgadas pelos Cotistas, de forma não
obrigatória e sob condição suspensiva de
que o investidor se torne Cotista, conforme
minuta a ser disponibilizada pelo Administrador e
pelo Gestor, para que seus respectivos
outorgados o representem e votem em seu nome
na Assembleia Geral de Cotistas que deliberar
pela (i) aquisição, pelo Fundo, de certificados de
recebíveis imobiliários que, cumulativamente ou
não, sejam estruturados e/ou distribuídos e/ou
alienados
no
mercado
secundário
pela
Administradora e/ou pela Gestora, bem como por
suas pessoas ligadas, nos termos do Art. 34 §2º
da Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de
seus respectivos grupos econômicos, desde que
atendidos os critérios listados no Anexo I, até o
limite de 100% (cem por cento) do patrimônio
líquido do Fundo; (ii) aquisição, pelo Fundo, de
cotas de fundos de investimento imobiliário, que
sejam
administrados
e/ou
geridos, e/ou
estruturados e/ou distribuídos e/ou alienados no
mercado secundário, pelo Administrador, pela
Gestora, bem como por suas pessoas ligadas, nos
termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472,
e/ou por sociedades de seus respectivos grupos
econômicos, desde que atendidos os critérios
listados no Anexo I, atrelados aos limtes de
concentração do patrimônio líquido do Fundo; (iii)
aquisição, pelo Fundo, de cotas de fundos de
investimento não imobiliários e que sejam
expressamente autorizados pela Instrução CVM
nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme
alterada, notadamente no artigo 45, e não se
enquadrem na definição do item (iv) a seguir,
como fundos de investimento em participações e
fundos de investimento em direitos creditórios,
que sejam administrados e/ou geridos, e/ou
estruturados e/ou distribuídos e/ou alienados no
mercado secundário, pelo Administrador, pela
Gestora, bem como por suas pessoas ligadas, nos
termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472,
e/ou por sociedades de seus respectivos grupos
econômicos, desde que atendidos os critérios
listados no Anexo I, até o limite de 50%
(cinquenta por cento) do patrimônio líquido do
Fundo;
e
(iv)
aquisição
ou
alienação,
exclusivamente para fins de “zeragem” de
posições pelo Fundo, de quaisquer Aplicações
Financeiras, cuja contraparte ou emissor seja a
Administradora, bem como por suas pessoas
ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da Instrução
CVM 472, e/ou por sociedades de seus
respectivos grupos econômicos, e, no caso de
fundos de investimento que se enquadrem na
definição de Aplicações Financeiras acima, que
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sejam
administrados
ou
geridos
pela
Administradora ou pela Gestora, bem como por
suas pessoas ligadas, nos termos do Art. 34 §2º
da Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de
seus respectivos grupos econômicos, com
validade até que haja necessidade de sua
ratificação em função de alterações relevantes
nos cotistas do Fundo, em seu patrimônio líquido
ou outras que ensejem tal necessidade nos
termos da regulamentação aplicável, com
recursos captados no âmbito da Oferta e com
recursos já captados pelo Fundo anteriormente;
sem a necessidade de aprovação específica para
cada aquisição a ser realizada, tendo em vista
que, nos termos da Instrução CVM 472, tal
aquisição
configura
potencial
conflito de
interesse. Da referida procuração constará
orientação de voto permitindo que o Cotista
concorde ou não com o investimento, pelo
Fundo, em (i) certificados de recebíveis
imobiliários que, cumulativamente ou não, sejam
estruturados e/ou distribuídos e/ou alienados no
mercado secundário pela Administradora e/ou
pela Gestora, bem como por suas pessoas
ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da Instrução
CVM 472, e/ou por sociedades de seus
respectivos grupos econômicos, desde que
atendidos os critérios listados no Anexo I, até o
limite de 100% (cem por cento) do patrimônio
líquido do Fundo; (ii) cotas de fundos de
investimento
imobiliário,
que
sejam
administrados e/ou geridos, e/ou estruturados
e/ou distribuídos e/ou alienados no mercado
secundário, pelo Administrador, pela Gestora,
bem como por suas pessoas ligadas, nos termos
do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por
sociedades
de
seus
respectivos
grupos
econômicos, desde que atendidos os critérios
listados no Anexo I, atrelados aos limites de
concentração do patrimônio líquido Fundo; (iii)
cotas de fundos de investimento não imobiliários
e que sejam expressamente autorizados pela
Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008,
conforme alterada, notadamente no artigo 45, e
não se enquadrem na definição do item (iv) a
seguir, como fundos de investimento em
participações e fundos de investimento em
direitos creditórios, que sejam administrados
e/ou geridos, e/ou estruturados e/ou distribuídos
e/ou alienados no mercado secundário, pelo
Administrador, pela Gestora, bem como por suas
pessoas ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da
Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de seus
respectivos grupos econômicos, desde que
atendidos os critérios listados no Anexo I, até o
limite de 50% (cinquenta por cento) do
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patrimônio
líquido
do
Fundo;
e
(iv)
exclusivamente para fins de “zeragem” de
posições pelo Fundo, de quaisquer Aplicações
Financeiras, cuja contraparte ou emissor seja a
Administradora, bem como por suas pessoas
ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da Instrução
CVM 472, e/ou por sociedades de seus
respectivos grupos econômicos, e, no caso de
fundos de investimento que se enquadrem na
definição de Aplicações Financeiras acima, que
sejam
administrados
ou
geridos
pela
Administradora ou pela Gestora, bem como por
suas pessoas ligadas, nos termos do Art. 34 §2º
da Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de
seus
respectivos
grupos
econômicos.
A
Procuração de Conflito de Interesses não poderá
ser outorgada para o Administrador do Fundo, o
Gestor do Fundo, ou parte a eles vinculada.
A Procuração de Conflito de Interesses ficará
válida até o encerramento da assembleia de
conflito de interesse, observado que a mesma
poderá
ser
revogada
pelo
Cotista
unilateralmente, a qualquer tempo, até a data
da referida assembleia, de acordo com os
mesmos procedimentos adotados para sua
outorga, ou seja, de forma física ou eletrônica,
não sendo irrevogável e irretratável. Dessa
forma, o Cotista poderá revogar a procuração
mediante: (i) comunicação entregue ao
Administrador do Fundo, de forma física, ou de
forma eletrônica (via e-mail) para o seguinte
endereço
eletrônico:
ri.fundoslistados@btgpactual.com ; (ii) envio
de correio eletrônico (e-mail) de revoga-ção
ao endereço por meio do qual foi convidado a
outorgar a procuração, com cópia para o
Administrador,
no
endereço
eletrônico:
ri.fundoslistados@btgpactual.com; ou, ainda,
(iii) comparecimento pelo Cotista à referida
assembleia para exercício do seu voto.
“Propecto”

O Prospecto Preliminar ou este Prospecto Definivito.

“Prospecto Definitivo”

Este “Prospecto Definitivo da Oferta Pública da
Terceira Emissão do Fundo de Investimento
Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado”.

“Prospecto Preliminar”

O “Prospecto Preliminar da Oferta Pública da
Terceira Emissão de Cotas do Fundo de
Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário
Estruturado”.

“Público Alvo”

O Fundo é destinado a pessoas naturais e
jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil,
bem como fundos de investimento que tenham
por objetivo investimento de longo prazo,
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fundos de pensão, regimes próprios de
previdência social, entidades autorizadas a
funcionar pelo BACEN, companhias seguradoras,
entidades de previdência complementar e de
capitalização, bem como investidores não
residentes que invistam no Brasil segundo as
normas aplicáveis e que aceitem os riscos
inerentes a tal investimento. No âmbito da
Oferta não será admitida a aquisição de Cotas
por clubes de investimento constituídos nos
termos do artigo 1º da Instrução CVM nº
494/11.
“Regulamento”

A constituição do Fundo foi aprovada por meio
do “Instrumento Particular de Constituição do
Fundo De Investimento Imobiliário – FII RBR
Crédito Imobiliário High Yield”, celebrado pelo
Administrador em 06 de abril de 2018, o qual foi
devidamente registrado perante o 3º Ofício de
Registro de Títulos e Documentos da Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sob o
n.º 1148254, em 09 de abril de 2018, conforme
alterado posteriormente por meio: (i) do
“Instrumento Particular de Alteração do
Regulamento do Fundo de Investimento
Imobiliário – FII RBR Crédito Imobiliário High
Yield”, celebrado em 12 de abril de 2018,
registrado no 3º Ofício de Registro de Títulos e
Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, sob o nº 1148448, de 13 de
abril de 2018; (ii) do “Instrumento Particular de
Alteração do Regulamento do Fundo de
Investimento Imobiliário – FII RBR Crédito
Imobiliário High Yield”, celebrado em 22 de maio
de 2018, registrado no 3º Ofício do Registro de
Títulos e Documentos da Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sob o nº
1152110, de 30 de julho de 2018; (iii) do “Ato
do Administrador do Fundo de Investimento
Imobiliário RBR Private Crédito Imobiliário”,
celebrado em 16 de agosto de 2018, registrado
no 3º Ofício do Registro de Títulos e Documentos
da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, sob o nº 1152763, de 16 agosto de
2018; (iv) da “Ata de Assembleia Geral de
Cotistas”, realizada em 29 de novembro de
2019;
(v)
da
“Ata
Assembleia
Geral
Extraordinária de Cotistas”, instalada e
suspensa em 05 de janeiro de 2021, reinstalada
e concluída em 6 de janeiro de 2021, a qual
aprovou a atual denominação do Fundo; e (vi)
do “Ato do Administrador do Fundo de

20

Investimento Investimento Imobiliário RBR Crédito
Imobiliário High Yield”, celebrado em 15 de janeiro
de 2021 que aprovou a versão vigente do
Regulamento do Fundo.
“Representante dos
Cotistas”

Significa o representante eleito pela Assembleia
Geral para exercer as funções de fiscalização dos
empreendimentos ou investimentos do Fundo,
em defesa dos direitos e interesses dos Cotistas.

“Reserva de Contingências”

A reserva de contingência a ser formada pelo
Administrador, a qualquer momento, mediante
comunicação prévia aos Cotistas do Fundo, para
arcar com as despesas extraordinárias dos
Ativos Alvo, se houver. O valor da Reserva de
Contingência será correspondente a até 10%
(dez por cento) do total dos ativos integrantes
da carteira do Fundo. Para sua constituição ou
reposição, caso sejam utilizados os recursos
existentes na mencionada reserva, será
procedida a retenção de até 5% (cinco por
cento) do rendimento mensal apurado pelo
critério de caixa, até que se atinja o limite acima
previsto.

“Taxa de Administração”

A
remuneração
devida
pelo
Fundo
ao
Administrador e ao Gestor, conforme prevista no
Regulamento e na página 45 deste Prospecto.

“Taxa de Performance”

A remuneração devida pelo Fundo ao Gestor,
conforme prevista no Regulamento e na página
46 deste Prospecto.

“Termo de Adesão”

Termo de Ciência de Risco e Adesão ao
Regulamento a ser assinado por cada Cotista
quando da subscrição das Novas Cotas.

“Termo de Adesão ao Contrato O “Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição
de Distribuição para
Pública da 3ª Emissão de Cotas, sob Regime de
Coordenadores”
Melhores Esforços de Colocação, do Fundo de
Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário
Estruturado”, celebrado pelo Coordenador
Contratado e pelo Coordenador Líder.
“Termo de Adesão ao Contrato O “Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição
de Distribuição para
Pública da 3ª Emissão de Cotas, sob Regime de
Corretoras Consorciadas”
Melhores Esforços de Colocação, do Fundo de
Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário
Estruturado”, celebrado pelo Coordenador
Contratado e pela Corretora Consorciada.
“Termo de Adesão ao Contrato O “Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição
de Distribuição para
Pública da 3ª Emissão de Cotas, sob Regime de
Participantes Especiais”
Melhores Esforços de Colocação, do Fundo de
Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário
Estruturado”, celebrado pelo Coordenador
Contratado e pela B3, como representante dos
Participantes Especiais.
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2.

CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS
E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO

Este Prospecto inclui estimativas e declarações acerca do futuro, inclusive na seção
“Fatores de Risco” na página 96 deste Prospecto.
As estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, as
expectativas atuais, estimativas das projeções futuras e tendências que afetam ou
podem potencialmente vir a afetar o Fundo. Essas estimativas e declarações futuras
estão baseadas em premissas razoáveis e estão sujeitas a diversos riscos,
incertezas e suposições e são feitas com base nas informações de que o
Administrador e o Gestor atualmente dispõe.
As estimativas e declarações futuras podem ser influenciadas por diversos fatores,
incluindo, exemplificativamente:

intervenções governamentais, resultando em alteração na economia,
tributos, tarifas ou ambiente regulatório no Brasil;

as alterações na conjuntura social, econômica, política e de negócios do
Brasil, incluindo flutuações na taxa de câmbio, de juros ou de inflação, e liquidez
nos mercados financeiros e de capitais;

alterações nas leis e regulamentos aplicáveis ao setor imobiliário e fatores
demográficos e disponibilidade de renda e financiamento para aquisição de imóveis;

alterações na legislação e regulamentação brasileiras, incluindo mas não
se limitando, as leis e regulamentos existentes e futuros;


implementação das principais estratégias do Fundo; e


outros fatores de risco apresentados na seção “Fatores de Risco” na página
96 deste Prospecto.
Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas que não
são nesta data do conhecimento do Administrador e do Gestor podem causar
resultados que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas
estimativas e perspectivas sobre o futuro.
As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “estima”, “continua”, “antecipa”,
“pretende”, “espera” e palavras similares têm por objetivo identificar estimativas.
Tais estimativas referem-se apenas à data em que foram expressas. Essas
estimativas envolvem riscos e incertezas e não consistem em qualquer garantia de
um desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem
ser substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e
declarações futuras, constantes neste Prospecto.
Tendo em vista os riscos e incertezas envolvidos, as estimativas e as declarações
acerca do futuro constantes deste Prospecto podem não vir a ocorrer e, ainda, os
resultados futuros e o desempenho do Fundo podem diferir substancialmente
daqueles previstos nas estimativas, em razão, inclusive, dos fatores mencionados
acima. Por conta dessas incertezas, o investidor não deve se basear nestas
estimativas e declarações futuras para tomar uma decisão de investimento.
Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem
a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não
ocorrer. As condições da situação financeira futura do Fundo e de seus resultados
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futuros poderão apresentar diferenças significativas se comparados àquelas
expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores
que determinarão esses resultados e valores estão além da sua capacidade de
controle ou previsão. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão
de investimento deve ser tomada somente baseada nas estimativas e declarações
futuras contidas neste Prospecto.
O Investidor deve estar ciente de que os fatores mencionados acima, além de
outros discutidos na seção “Fatores de Risco” nas páginas 96 a 117 deste Prospecto,
poderão afetar os resultados futuros do Fundo e poderão levar a resultados
diferentes daqueles contidos, expressa ou implicitamente, nas declarações e
estimativas neste Prospecto. Tais estimativas referem-se apenas à data em que
foram expressas, sendo que o Administrador, o Gestor e os Coordenadores não
assumem a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas
estimativas e declarações futuras em razão da ocorrência de nova informação,
eventos futuros ou de qualquer outra forma. Muitos dos fatores que determinarão
esses resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão do
Administrador e/ou do Gestor.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto podem ter sido, em alguns
casos, arredondados para números inteiros.
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3. RESUMO DA OFERTA
O presente sumário não contém todas as informações que os investidores devem
considerar antes de adquirir as Novas Cotas. Os Investidores devem ler este
Prospecto como um todo, incluindo seus Anexos e as informações contidas na
seção “Fatores de Risco” constante na página 96 a 117 deste Prospecto antes
de tomar uma decisão de investimento.
3.1.

Resumo das Características da Oferta

Emissor

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR
CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO (atual
denominação do Fundo de Investimento Imobiliário RBR
Crédito Imobiliário High Yield)

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Coordenador Líder

GUIDE INVESTIMENTOS
VALORES

Coordenadores
Contratados

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE
VALORES
MOBILIARIOS
S.A
e
ÓRAMA
DISTRIBUIDORA
DE
TÍTULOS
E
VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.

Coordenadores

A Guide, a Genial e a Órama quando consideradas com
conjunto.

Autorização

A Emissão e a Oferta, observado o Direito de Preferência,
a contratação dos Coordenadores, dentre outros, foram
aprovados por meio dos Atos do Administrador,
realizados em 04 de dezembro de 2020 e 15 de janeiro
de 2021, cujo teor foi objeto dos Fatos Relevantes
divulgados em 04 de dezembro de 2020 e 15 de janeiro
de 2021.

Número da
Emissão

A presente Emissão representa a 3ª (terceira) emissão
de Novas Cotas.

Montante Inicial
da Oferta

Inicialmente, R$150.000.031,50 (cento e cinquenta
milhões, trinta e um reais e cinquenta centavos), sem
considerar as Novas Cotas do Lote Adicional, observado o
disposto no item “6.4 - Quantidade de Novas Cotas objeto
da Oferta” na página 58 deste Prospecto.

Número de Cotas
a serem Ofertadas

Inicialmente até 1.435.407 (um milhão, quatrocentas e
trinta e cinco mil, quatrocentas e sete) Novas Cotas, sem
considerar as Novas Cotas do Lote Adicional, observado o
disposto no item “6.4– Quantidade de Novas Cotas objeto
da Oferta” na página 58 deste Prospecto.

Distribuição
Parcial e Montante
Mínimo

Será admitida a distribuição parcial, observado o
montante mínimo de 191.388 (cento e noventa e uma
mil, trezentas e oitenta e oito) Novas Cotas,
totalizando o montante mínimo de R$20.000.046,00
(vinte milhões e quarenta e seis reais), . PARA MAIS
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S.A

CORRETORA

DE

INFORMAÇÕES
ACERCA
DA
DISTRIBUIÇÃO
PARCIAL
VER
ITEM
6.18.
DISTRIBUIÇÃO
PARCIAL E SUBSCRIÇÃO CONDICIONADA DA
SEÇÃO 6 CARACTERÍSTICAS DA OFERTA NA
PÁGINA 69 DESTE PROSPECTO.
Novas Cotas do
Lote Adicional

São as Novas Cotas que representam até 20% (vinte por
cento) da totalidade das Novas Cotas da Oferta, ou seja,
até 287.081 (duzentas e oitenta e sete mil e oitenta e
uma) Novas Cotas, quantidade esta que poderá ser
acrescida à Oferta, nos mesmos termos e condições das
Novas Cotas da Oferta, a critério exclusivo do
Administrador do Fundo, em comum acordo com os
Coordenadores e o Gestor, conforme faculdade prevista
no artigo 14, § 2º, da Instrução CVM nº 400/03. Tais
Novas Cotas são destinadas a atender um eventual
excesso de demanda que venha a ser constatado no
decorrer da Oferta.

Investimento
Mínimo

No mínimo, 10 (dez) Novas Cotas, equivalente a
R$1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais).

Destinação dos
Recursos

Observada a Política de Investimentos, os recursos líquidos
da presente Oferta serão destinados à aquisição pelo Fundo
de Ativos Alvo, a serem selecionados de forma ativa e
discricionária pelo Gestor. PARA MAIS INFORMAÇÕES
ACERCA DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VER ITEM
7.1 DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DA SEÇÃO 7.
DESTINAÇÃO
DOS
RECURSOS
DA
OFERTA
CARACTERÍSTICAS DA OFERTA NA PÁGINA 85
DESTE PROSPECTO.

Procuração de
Conflito de
Interesses

Significam as procurações que poderão ser outorgadas
pelos Cotistas, de forma não obrigatória e sob
condição suspensiva de que o investidor se torne
Cotista, conforme minuta a ser disponibilizada pelo
Administrador e pelo Gestor, para que seus
respectivos outorgados o representem e votem em seu
nome na Assembleia Geral de Cotistas que deliberar
pela (i) aquisição, pelo Fundo, de certificados de
recebíveis imobiliários que, cumulativamente ou não,
sejam estruturados e/ou distribuídos e/ou alienados no
mercado secundário pela Administradora e/ou pela
Gestora, bem como por suas pessoas ligadas, nos
termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por
sociedades de seus respectivos grupos econômicos,
desde que atendidos os critérios listados no Anexo I, até
o limite de 100% (cem por cento) do patrimônio líquido
do Fundo; (ii) aquisição, pelo Fundo, de cotas de fundos
de investimento imobiliário, que sejam administrados
e/ou geridos, e/ou estruturados e/ou distribuídos e/ou
alienados no mercado secundário, pelo Administrador,
pela Gestora, bem como por suas pessoas ligadas, nos
termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por
sociedades de seus respectivos grupos econômicos,
desde que atendidos os critérios listados no Anexo I,
atrelados aos limites de concentração do patrimônio
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líquido do Fundo; (iii) aquisição, pelo Fundo, de cotas de
fundos de investimento não imobiliários e que sejam
expressamente autorizados pela Instrução CVM nº 472,
de 31 de outubro de 2008, conforme alterada,
notadamente no artigo 45, e não se enquadrem na
definição do item (iv) a seguir, como fundos de
investimento em participações e fundos de investimento
em direitos creditórios, que sejam administrados e/ou
geridos, e/ou estruturados e/ou distribuídos e/ou
alienados no mercado secundário, pelo Administrador,
pela Gestora, bem como por suas pessoas ligadas, nos
termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por
sociedades de seus respectivos grupos econômicos,
desde que atendidos os critérios listados no Anexo I, até
o limite de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio
líquido do Fundo; e (iv) aquisição ou alienação,
exclusivamente para fins de “zeragem” de posições pelo
Fundo,
de quaisquer Aplicações Financeiras, cuja
contraparte ou emissor seja a Administradora, bem
como por suas pessoas ligadas, nos termos do Art. 34
§2º da Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de seus
respectivos grupos econômicos, e, no caso de fundos de
investimento que se enquadrem na definição de
Aplicações Financeiras acima, que sejam administrados
ou geridos pela Administradora ou pela Gestora, bem
como por suas pessoas ligadas, nos termos do Art. 34
§2º da Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de seus
respectivos grupos econômicos, com validade até que
haja necessidade de sua ratificação em função de
alterações relevantes nos cotistas do Fundo, em seu
patrimônio líquido ou outras que ensejem tal
necessidade nos termos da regulamentação aplicável,
com recursos captados no âmbito da Oferta e com
recursos já captados pelo Fundo anteriormente; sem a
necessidade de aprovação específica para cada
aquisição a ser realizada, tendo em vista que, nos
termos da Instrução CVM 472, tal aquisição configura
potencial conflito de interesse. Da referida procuração
constará orientação de voto permitindo que o Cotista
concorde ou não com o investimento, pelo Fundo, em
(i) certificados de recebíveis imobiliários que,
cumulativamente ou não, sejam estruturados e/ou
distribuídos e/ou alienados no mercado secundário pela
Administradora e/ou pela Gestora, bem como por suas
pessoas ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da Instrução
CVM 472, e/ou por sociedades de seus respectivos
grupos econômicos, desde que atendidos os critérios
listados no Anexo I, até o limite de 100% (cem por
cento) do patrimônio líquido do Fundo; (ii) cotas de
fundos de investimento imobiliário, que sejam
administrados e/ou geridos, e/ou estruturados e/ou
distribuídos e/ou alienados no mercado secundário, pelo
Administrador, pela Gestora, bem como por suas
pessoas ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da Instrução
CVM 472, e/ou por sociedades de seus respectivos
grupos econômicos, desde que atendidos os critérios
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listados no Anexo I, atrelados aos limites de
concentração do patrimônio líquido do Fundo; (iii) cotas
de fundos de investimento não imobiliários e que sejam
expressamente autorizados pela Instrução CVM nº 472,
de 31 de outubro de 2008, conforme alterada,
notadamente no artigo 45, e não se enquadrem na
definição do item (iv) a seguir, como fundos de
investimento em participações e fundos de investimento
em direitos creditórios, que sejam administrados e/ou
geridos, e/ou estruturados e/ou distribuídos e/ou
alienados no mercado secundário, pelo Administrador,
pela Gestora, bem como por suas pessoas ligadas, nos
termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por
sociedades de seus respectivos grupos econômicos,
desde que atendidos os critérios listados no Anexo I, até
o limite de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio
líquido do Fundo; e (iv) exclusivamente para fins de
“zeragem” de posições pelo Fundo,
de quaisquer
Aplicações Financeiras, cuja contraparte ou emissor seja
a Administradora, bem como por suas pessoas ligadas,
nos termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou
por sociedades de seus respectivos grupos econômicos,
e, no caso de fundos de investimento que se enquadrem
na definição de Aplicações Financeiras acima, que sejam
administrados ou geridos pela Administradora ou pela
Gestora, bem como por suas pessoas ligadas, nos
termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por
sociedades de seus respectivos grupos econômicos. A
Procuração de Conflito de Interesses não poderá ser
outorgada para o Administrador do Fundo, o Gestor do
Fundo, ou parte a eles vinculada.
A Procuração de Conflito de Interesses ficará válida até
o encerramento da assembleia de conflito de interesse,
observado que a mesma poderá ser revogada pelo
Cotista unilateralmente, a qualquer tempo, até a data
da referida assembleia, de acordo com os mesmos
procedimentos adotados para sua outorga, ou seja, de
forma física ou eletrônica, não sendo irrevogável e
irretratável. Dessa forma, o Cotista poderá revogar a
procuração mediante: (i) comunicação entregue ao
Administrador do Fundo, de forma física, ou de forma
eletrônica (via e-mail) para o seguinte endereço
eletrônico: ri.fundoslistados@btgpactual.com ; (ii)
envio de correio eletrônico (e-mail) de revoga-ção ao
endereço por meio do qual foi convidado a outorgar a
procuração, com cópia para o Administrador, no
endereço
eletrônico:
ri.fundoslistados@btgpactual.com ; ou, ainda, (iii)
comparecimento pelo Cotista à referida assembleia
para exercício do seu voto.
Tipo de Fundo

Fundo fechado, não sendo permitido o resgate de Cotas.

Preço de Emissão

Preço unitário de colocação das Novas Cotas no valor de
R$104,50 (cento e quatro reais e cinquenta centavos)
cada Nova Cota.
27

Custos da Oferta

Todos e quaisquer custos da Oferta serão arcados pelo
Fundo, inclusive comissão de estruturação e distribuição
da Oferta devida às Instituicoes Participantes.

Taxa de Ingresso
e Taxa de Saída

Não serão cobradas taxa de ingresso e saída dos
Investidores.

Número de Séries

Série Única.

Forma de
Distribuição

Pública, nos termos da Instrução CVM nº 400/03.

Forma de
Subscrição e
Integralização

As Novas Cotas serão subscritas, a qualquer tempo,
dentro do Prazo de Colocação. As Novas Cotas deverão
ser integralizadas, à vista e em moeda corrente
nacional, conforme o caso, na Data de Liquidação do
Direito de Preferência junto ao seu respectivo agente de
custódia e/ou do Escriturador, e na Data de Liquidação,
junto às Instituições Participantes da Oferta, pelo Preço
de Emissão.
Os Investidores, ao aceitarem participar da Oferta, ou o
Cotista ou o terceiro cessionário que exercerem o Direito
de Preferência, por meio da assinatura do Boletim de
Subscrição, serão convidados, mas não obrigados, a
outorgar, de forma física ou eletrônica, Procuração de
Conflito de Interesses para fins de deliberação, em
Assembleia Geral de Cotistas pela aquisição de (i)
aquisição, pelo Fundo, de certificados de recebíveis
imobiliários que, cumulativamente ou não, sejam
estruturados e/ou distribuídos e/ou alienados no
mercado secundário pela Administradora e/ou pela
Gestora, bem como por suas pessoas ligadas, nos
termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por
sociedades de seus respectivos grupos econômicos,
desde que atendidos os critérios listados no Anexo I, até
o limite de 100% (cem por cento) do patrimônio líquido
do Fundo; (ii) aquisição, pelo Fundo, de cotas de fundos
de investimento imobiliário, que sejam administrados
e/ou geridos, e/ou estruturados e/ou distribuídos e/ou
alienados no mercado secundário, pelo Administrador,
pela Gestora, bem como por suas pessoas ligadas, nos
termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por
sociedades de seus respectivos grupos econômicos,
desde que atendidos os critérios listados no Anexo I,
atrelados aos limites de concentração do patrimônio
líquido Fundo; (iii) aquisição, pelo Fundo, de cotas de
fundos de investimento não imobiliários e que sejam
expressamente autorizados pela Instrução CVM nº 472,
de 31 de outubro de 2008, conforme alterada,
notadamente no artigo 45, e não se enquadrem na
definição do item (iv) a seguir, como fundos de
investimento em participações e fundos de investimento
em direitos creditórios, que sejam administrados e/ou
geridos, e/ou estruturados e/ou distribuídos e/ou
alienados no mercado secundário, pelo Administrador,
pela Gestora, bem como por suas pessoas ligadas, nos
termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por
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sociedades de seus respectivos grupos econômicos,
desde que atendidos os critérios listados no Anexo I, até
o limite de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio
líquido Fundo; e (iv) aquisição ou alienação,
exclusivamente para fins de “zeragem” de posições pelo
Fundo,
de quaisquer Aplicações Financeiras, cuja
contraparte ou emissor seja a Administradora, bem
como por suas pessoas ligadas, nos termos do Art. 34
§2º da Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de seus
respectivos grupos econômicos, e, no caso de fundos de
investimento que se enquadrem na definição de
Aplicações Financeiras acima, que sejam administrados
ou geridos pela Administradora ou pela Gestora, bem
como por suas pessoas ligadas, nos termos do Art. 34
§2º da Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de seus
respectivos grupos econômicos, com validade até que
haja necessidade de sua ratificação em função de
alterações relevantes nos cotistas do Fundo, em seu
patrimônio líquido ou outras que ensejem tal
necessidade nos termos da regulamentação aplicável,
com recursos captados no âmbito da Oferta e com
recursos já captados pelo Fundo anteriormente; sem a
necessidade de aprovação específica para cada aquisição
a ser realizada, conforme exigido pelo artigo 34 da
Instrução CVM 472. Para maiores informações, vide
Seção “Termos e Condições da Oferta – Procuração
de Conflito de Interesses”, na página 86 deste
Prospecto Definitivo e Seção “Termos e Condições
da Oferta – Destinação dos Recursos”, na página
85 deste Prospecto e nos Fatores de Risco da
Oferta “Risco de Potencial Conflito de Interesse”,
na página 103 deste Prospecto.
Tipo de
Distribuição:

Primária.

Público Alvo da
Oferta

O público alvo da Oferta são os Investidores da Oferta.
Os Investidores da Oferta interessados devem ter
conhecimento da regulamentação que rege a
matéria e ler atentamente este Prospecto, em
especial a seção “Fatores de Risco”, nas páginas
96 a 117 deste Prospecto, para avaliação dos
riscos a que o Fundo está exposto, bem como
aqueles relacionados à Emissão, à Oferta e às Nova
Cotas, os quais devem ser considerados para o
investimento nas Novas Cotas, bem como o
Regulamento.

Pessoas
Vinculadas

Significam os investidores que sejam, nos termos do artigo
55 da Instrução CVM nº 400/03 e do artigo 1º, inciso VI,
da Instrução CVM nº 505/11, conforme alterada: (i)
controladores e/ou administradores do Fundo, do
Administrador, do Gestor e/ou outras pessoas vinculadas à
emissão e distribuição, bem como seus cônjuges ou
companheiros, seus ascendentes, descendentes e
colaterais até o 2º grau; (ii) controladores e/ou
administradores das Instituições Participantes da Oferta;
(iii) empregados, operadores e demais prepostos das
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Instituições Participantes da Oferta, do Administrador, do
Gestor diretamente envolvidos na estruturação da Oferta;
(iv) agentes autônomos que prestem serviços às
Instituições Participantes da Oferta; (v) demais
profissionais que mantenham, com as Instituições
Participantes da Oferta contrato de prestação de serviços
diretamente relacionados à atividade de intermediação ou
de suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi)
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas
Instituições Participantes da Oferta, do Administrador, do
Gestor; (vii) sociedades
controladas, direta ou
indiretamente por pessoas vinculadas as Instituições
Participantes da Oferta, do Administrador, do Gestor,
desde que diretamente envolvidos na Oferta; (viii) cônjuge
ou companheiro e filhos menores das pessoas
mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (ix) fundos de
investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas
mencionadas nos itens acima, salvo se geridos
discricionariamente por terceiros não vinculados.
Direito de
Preferência

O direito de preferência conferido aos Cotistas que
possuam Cotas do Fundo, devidamente integralizadas,
na data de divulgação do Anúncio de Início para
subscrição das Novas Cotas, e que estejam em dia com
suas obrigações para com o Fundo, nos termos do
Regulamento e do Atos de Aprovação da Oferta, na
proporção do número de Cotas que possuírem na data
de divulgação do Anúncio de Início, conforme aplicação
do Fator de Proporção para Subscrição de Novas Cotas.
Os Cotistas poderão manifestar o exercício de seu Direito
de Preferência, total ou parcialmente, durante o Período de
Exercício do Direito de Preferência, (a) até o 9º (nono) Dia
Útil subsequente à Data de Início do Período de Exercício
do Direito de Preferência (inclusive) junto à B3, por meio
de seu respectivo agente de custódia, observados os
prazos e os procedimentos operacionais da B3; ou (b)
até o 10º (décimo) Dia Útil subsequente à Data de Início
do Período de Exercício do Direito de Preferência
(inclusive) junto ao Escriturador, observados os prazos e
os procedimentos operacionais do Escriturador, em
qualquer uma das agências especializadas do Escriturador.
É permitido aos Cotistas ceder, a título oneroso ou
gratuito, seu Direito de Preferência a outros Cotistas ou a
terceiros (cessionários), total ou parcialmente e desde
que em tempo hábil para que o respectivo cessionário
possa exercê-lo, junto (i) à B3, a partir da Data de Início
do Período de Exercício do Direito de Preferência
(inclusive), até o 7º (sétimo) Dia Útil subsequente à
Data de Início do Período de Exercício do Direito de
Preferência (inclusive), por meio de seu respectivo
agente de custódia, e não perante os Coordenadores,
observados os prazos e os procedimentos operacionais da
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B3; ou (ii) ao Escriturador, a partir da Data de Início do
Período de Exercício do Direito de Preferência, inclusive,
até o 9º (nono) Dia Útil subsequente à Data de Início do
Período de Exercício do Direito de Preferência (inclusive),
observados os prazos e os procedimentos operacionais do
Escriturador, durante o Período de Exercício do Direito de
Preferência. A integralização das Novas Cotas subscritas
durante o Período de Exercício do Direito de Preferência
observará os procedimentos operacionais da B3 e do
Escriturador, conforme o caso.
PARA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DO DIREITO
DE PREFERÊNCIA VER ITEM 6.10 “DIREITO DE
PREFERÊNCIA” DA SEÇÃO 6. CARACTERÍSTICAS
DA OFERTA NA PÁGINA 62 DESTE PROSPECTO.
Procedimento de
Alocação

Haverá Procedimento de Alocação no âmbito da Oferta
conduzido pelos Coordenadores, posteriormente ao
registro da Oferta pela CVM e à divulgação do Prospecto
Definitivo e do Anúncio de Início, para a verificação,
junto aos Investidores da Oferta, da demanda pelas
Novas Cotas, considerando os Pedidos de Subscrição dos
Investidores Não Institucionais e com recebimento de
ordens de investimento dos Investidores Institucionais,
sem lotes mínimos (observado o Investimento Mínimo)
ou máximos, para a definição do montante total de
Novas Cotas a serem emitidas na Oferta. Os Investidores
que sejam Pessoas Vinculadas poderão participar do
Procedimento de Alocação, sem qualquer limitação em
relação ao valor total da Oferta, observado, no entanto,
que caso seja verificado excesso de demanda superior a
1/3 (um terço) da quantidade de Novas Cotas
inicialmente ofertada no âmbito da Oferta, os Pedidos de
Subscrição e ordens de investimento das Pessoas
Vinculadas serão cancelados, sendo certo que esta regra
não é aplicável ao Direito de Preferência. O
investimento nas Novas Cotas por Investidores da
Oferta que sejam Pessoas Vinculadas poderá
reduzir a liquidez das Novas Cotas no mercado
secundário. PARA MAIS INFORMAÇÕES VER ITEM
“PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA
OFERTA” DA SEÇÃO “11. FATORES DE RISCO” NA
PÁGINA 97 DESTE PROSPECTO.

Plano de
Distribuição

Observadas as disposições da regulamentação aplicável, os
Coordenadores realizarão a Oferta sob regime de melhores
esforços, de acordo com a Instrução CVM nº 400/03, com
a Instrução CVM nº 472/08 e demais normas pertinentes,
conforme o plano da distribuição adotado em cumprimento
ao disposto no artigo 33, §3º, da Instrução CVM nº 400/03,
devendo assegurar (i) que o tratamento conferido aos
Investidores da Oferta seja justo e equitativo; (ii) a
adequação do investimento ao perfil de risco dos
Investidores da Oferta; (iii) que os representantes das
Instituições Participantes da Oferta tenham acesso
previamente ao Regulamento e ao Prospecto para leitura
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obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecidas por
pessoas designadas pelos Coordenadores; (iv) o
atendimento a quaisquer Investidores da Oferta
interessados na subscrição das Cotas, observadas as
disposições referentes à Oferta Não Institucional e à Oferta
Institucional estabelecidas abaixo; e (v) que seja
observado, ainda, o Investimento Mínimo, inexistindo
valores máximos. Não há qualquer outra limitação à
subscrição de Novas Cotas por qualquer Investidor (pessoa
física ou jurídica). PARA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA
DO PLANO DE DISTRIBUIÇÃO VER ITEM 6.9 “PLANO
DE DISTRIBUIÇÃO” DA SEÇÃO 6. CARACTERÍSTICAS
DA OFERTA NA PÁGINA 60 DESTE PROSPECTO.
Oferta Não
Institucional

O Investidor Não Institucional, inclusive aquele
considerado Pessoa Vinculada, interessado em subscrever
as Novas Cotas objeto da Oferta, deverá preencher e
apresentar a uma única Instituição Participante da Oferta
suas ordens de investimento por meio de um ou mais
Pedido(s) de Subscrição, os quais serão considerados de
forma cumulativa. O Investidor Não Institucional deverá
indicar, obrigatoriamente, no(s) seu(s) respectivo(s)
Pedido(s) de Subscrição, a sua qualidade ou não de
Pessoa Vinculada, sob pena de seu(s) Pedido(s) de
Subscrição ser(em) cancelado(s) pela respectiva
Instituição Participante da Oferta. PARA MAIS
INFORMAÇÕES
ACERCA
DA
OFERTA
NÃO
INSTITUCIONAL VER ITEM 6.12 “OFERTA NÃO
INSTITUCIONAL” DA SEÇÃO 6. CARACTERÍSTICAS
DA OFERTA NA PÁGINA 64 DESTE PROSPECTO.

Critério de
Colocação da
Oferta Não
Institucional

Caso o total de Novas Cotas objeto dos Pedidos de
Subscrição apresentados pelos Investidores Não
Institucionais durante o Período de Alocação de Ordens,
inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas
Vinculadas, seja inferior a 75% (setenta e cinco por
cento) das Novas Cotas (sem considerar as Novas Cotas
do Lote Adicional), todos os Pedidos de Subscrição não
cancelados serão integralmente atendidos, e as Novas
Cotas remanescentes serão destinadas aos Investidores
Institucionais, nos termos da Oferta Institucional.
Não obstante ao disposto acima, caso o total de Novas
Cotas correspondente aos Pedidos de Subscrição exceda
o percentual prioritariamente destinado à Oferta Não
Institucional e a totalidade dos Pedidos de Subscrição
realizados pelos Investidores Não Institucionais seja
superior à quantidade de Novas Cotas remanescentes do
Período de Exercício do Direito de Preferência
(adicionadas as Novas Cotas do Lote Adicional, conforme
o caso), serão rateados entre todos os Investidores Não
Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados
Pessoas
Vinculadas,
conforme
o
caso,
proporcionalmente ao montante de Novas Cotas indicado
nos respectivos Pedidos de Subscrição e não alocado aos
Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles que
sejam considerados Pessoas Vinculadas, não sendo
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consideradas frações de Novas Cotas, e sempre limitado
ao montante R$1.000.065,00 (um milhão e sessenta e
cinco reais) por Investidor Não Institucional. Caso seja
aplicado o rateio indicado acima, o Pedido de Subscrição
poderá ser atendido em montante inferior ao indicado
por cada Investidor Não Institucional, sendo que não há
nenhuma garantia de que os Investidores Não
Institucionais venham a adquirir a quantidade de Cotas
desejada. Os Coordenadores, em comum acordo com o
Administrador e o Gestor, poderá manter a quantidade
de Novas Cotas inicialmente destinada à Oferta Não
Institucional ou aumentar tal quantidade a um patamar
compatível com os objetivos da Oferta, de forma a
atender, total ou parcialmente, os referidos Pedidos de
Subscrição.
Na
Oferta
Não
Institucional
não
serão
consideradas na alocação, em nenhuma hipótese,
relações com clientes e outras considerações de
natureza
comercial
ou
estratégica
dos
Coordenadores e do Fundo.
Oferta
Institucional

Após a divulgação do Comunicado de Encerramento do
Prazo para Exercício do Direito de Preferência e o
atendimento dos Pedidos de Subscrição dos Investidores
Não Institucionais, as Novas Cotas objeto da Oferta
remanescentes que não forem colocadas na Oferta Não
Institucional serão destinadas à colocação junto a
Investidores
Institucionais,
por
meio
dos
Coordenadores, não sendo admitidas para tais
Investidores Institucionais reservas antecipadas e não
sendo estipulados valores máximos de investimento,
observados os procedimentos previstos no item 6.14
“Oferta Institucional” na Seção 6. Características
da Oferta” na página 66 deste Prospecto.

Critério de
Colocação da
Oferta
Institucional

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

Disposições
Comuns ao Direito
de Preferência, à
Oferta Não
Institucional e à
Oferta
Institucional

Durante a colocação das Novas Cotas objeto da Oferta,
o Cotista que exercer seu Direito de Preferência e o
Investidor que subscrever as Novas Cotas da Emissão
receberá, quando realizada a respectiva liquidação,
recibo de Novas Cotas que, até obtenção de autorização
da B3, não será negociável. Tal recibo é correspondente
à quantidade de Novas Cotas por ele adquirida, e se
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converterá
em
tal
Nova
Cota
depois
de,
cumulativamente, serem divulgados o Anúncio de
Encerramento e o anúncio de divulgação de rendimentos
pro rata e ser obtida a autorização da B3, quando as
Novas Cotas passarão a ser livremente negociadas na
B3. Com relação ao tratamento de recibo de Novas Cotas
relacionado aos Cotistas que exerceram o Direito de
Preferência veja o item “6.10 Direito de Preferência” na
página 62 deste Prospecto.
Durante o período em que os recibos de Novas Cotas de
Emissão ainda não estejam convertidos em Novas Cotas,
o seu detentor fará jus aos rendimentos pro rata
relacionados aos Investimentos Temporários calculados
desde a data de sua integralização até a divulgação do
Anúncio de Encerramento.
As
Instituições
Participantes
da
Oferta
serão
responsáveis pela transmissão à B3 das ordens acolhidas
no âmbito das ordens de investimento e dos Pedidos de
Subscrição. As Instituições Participantes da Oferta
somente atenderão aos Pedidos de Subscrição feitos por
Investidores titulares de conta nelas abertas ou
mantidas pelo respectivo Investidor.
Ressalvadas as referências expressas à Oferta Não
Institucional e Oferta Institucional, todas as referências
à “Oferta” devem ser entendidas como referências à
Oferta Não Institucional e à Oferta Institucional, em
conjunto.
A negociação das cotas das emissões anteriores do
Fundo seguirá seu curso normal.
Os Investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderão
participar do Procedimento de Alocação, sem qualquer
limitação em relação ao valor total da Oferta, observado,
no entanto, que caso seja verificado excesso de
demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de
Novas Cotas inicialmente ofertada no âmbito da Oferta,
os Pedidos de Subscrição e ordens de investimento das
Pessoas Vinculadas serão cancelados, sendo certo que
esta regra não é aplicável ao Direito de Preferência. O
investimento nas Novas Cotas por Investidores da
Oferta que sejam Pessoas Vinculadas poderá
reduzir a liquidez das Novas Cotas no mercado
secundário. PARA MAIS INFORMAÇÕES VER ITEM
“PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA
OFERTA” DA SEÇÃO “11. FATORES DE RISCO” NA
PÁGINA 97 DESTE PROSPECTO.
Não será concedido desconto de qualquer tipo pelas
Instituições Participantes da Oferta aos Investidores
interessados em adquirir as Novas Cotas.
Prazo de
Colocação

O prazo de distribuição pública das Novas Cotas é de 6
(seis) meses a contar da data de divulgação do Anúncio
de Início, ou até a data de divulgação do Anúncio de
Encerramento, o que ocorrer primeiro.
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Fundo de Liquidez,
Estabilização do
Preço das Novas
Cotas e Formador
de Mercado

Não será constituído fundo de manutenção de liquidez
ou firmado contrato de garantia de liquidez ou
estabilização de preços para as Nova Cotas. Não será
contratado formador de mercado.

Alocação e
Liquidação
Financeira

As ordens recebidas por meio das Instituições Participantes
da Oferta serão alocadas seguindo os critérios
estabelecidos pelos Coordenadores, devendo assegurar
que o tratamento conferido aos Investidores da Oferta seja
justo e equitativo em cumprimento ao disposto no artigo
33, §3º, inciso I, da Instrução CVM nº 400/03.
Com base nas ordens recebidas pela B3, incluindo aquelas
decorrentes do exercício do Direito de Preferência, nos
Pedidos de Subscrição dos Investidores Não Institucionais
e nas ordens recebidas dos Investidores Institucionais, os
Coordenadores, na data do Procedimento de Alocação,
conforme o cronograma estimado da Oferta previsto
neste Prospecto, verificará se: (i) o Montante Mínimo da
Oferta foi atingido; e (ii) o Montante Inicial da Oferta foi
atingido; diante disto, os Coordenadores definirão se
haverá liquidação da Oferta, bem como seu volume final.
Até o final do dia do Procedimento de Alocação, os
Coordenadores e o Fundo divulgarão o Comunicado de
Resultado Final da Alocação.
PARA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DA ALOCAÇÃO E
LIQUIDAÇÃO
FINANCEIRA
VER
ITEM
6.17
“ALOCAÇÃO E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DA
OFERTA” DA SEÇÃO 6. CARACTERÍSTICAS DA
OFERTA NA PÁGINA 68 DESTE PROSPECTO.

Distribuição e
Negociação

As Novas Cotas serão depositadas para (i) distribuição
no mercado primário por meio do DDA, e (ii)
negociação e liquidação no mercado secundário por
meio do mercado de bolsa, ambos administrados e
operacionalizados pela B3, sendo a custódia das Novas
Cotas realizadas pela B3.

Fatores de Risco

Os Investidores da Oferta devem ler cuidadosamente a
seção “Fatores de Risco”, nas páginas 96 a 117 deste
Prospecto, para avaliação dos riscos a que o Fundo está
exposto, bem como aqueles relacionados à Emissão, à
Oferta e as Novas Cotas, os quais que devem ser
considerados para o investimento nas Novas Cotas, bem
como o Regulamento, antes da tomada de decisão de
investimento.

Inadequação da
Oferta a Certos
Investidores da
Oferta

OS
COORDENADORES
DECLARAM
QUE
O
INVESTIMENTO EM COTAS DE FII NÃO É ADEQUADO
A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ
IMEDIATA, TENDO EM VISTA QUE OS FIIS
ENCONTRAM POUCA LIQUIDEZ NO MERCADO
BRASILEIRO, A DESPEITO DA POSSIBILIDADE DE
TEREM SUAS COTAS NEGOCIADAS EM BOLSA DE
VALORES OU MERCADO DE BALCÃO ORGANIZADO.
ALÉM DISSO, OS FIIS TÊM A FORMA DE CONDOMÍNIO
FECHADO,
OU
SEJA,
NÃO
ADMITEM
A
POSSIBILIDADE DE RESGATE DE SUAS COTAS.
DESSA FORMA, OS SEUS COTISTAS PODEM TER
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DIFICULDADES EM ALIENAR SUAS COTAS NO
MERCADO SECUNDÁRIO OU DE MONETIZAR PARTE
OU A TOTALIDADE DO VALOR DAS COTAS.
ADICIONALMENTE, OS INVESTIDORES DEVERÃO LER
ATENTAMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
CONSTANTE NAS PÁGINAS 96 A 117 DESTE
PROSPECTO.
O INVESTIMENTO NESTE FUNDO É INADEQUADO
PARA INVESTIDORES PROIBIDOS POR LEI EM
ADQUIRIR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO.
Alteração das
circunstâncias,
revogação ou
modificação,
suspensão e
cancelamento da
Oferta

O Coordenador Líder poderá requerer à CVM que autorize
a modificar ou revogar a Oferta, caso ocorram alterações
substanciais,
posteriores
e
imprevisíveis
nas
circunstâncias de fato existentes quando da apresentação
do pedido de registro de distribuição, ou que o
fundamentem, acarretando aumento relevante dos riscos
assumidos pelo Fundo e inerentes à própria Oferta, nos
termos do artigo 25, caput, da Instrução CVM 400. O
pleito de modificação 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. Adicionalmente, o Coordenador Líder poderá
modificar a qualquer tempo a Oferta a fim de melhorar
seus termos e condições para os Investidores ou a fim de
renunciar a condição da Oferta estabelecida pelo Fundo,
conforme disposto no artigo 25, § 3º, da Instrução CVM
400. Caso o requerimento de modificação das condições
da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição
da Oferta poderá ser adiado em até 90 (noventa) dias
contados da aprovação do pedido de registro, por
iniciativa da CVM ou a requerimento do Gestor. Se a
Oferta for revogada, os atos de aceitação anteriores ou
posteriores à revogação serão considerados ineficazes,
conforme o detalhado abaixo, sendo que os Investidores
que aderiram à Oferta deverão ser restituídos
integralmente pelos valores, bens ou direitos dados em
contrapartida aos valores mobiliários ofertados, na forma
e nas condições previstas neste Prospecto. 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
divulgado nas páginas da rede mundial de computadores
das Instituições Participantes da Oferta, do Administrador
e da CVM, da B3 e do Fundos.net, administrado pela B3,
no mesmo veículo utilizado para a divulgação do Anúncio
de Início, de acordo com o artigo 27 da Instrução CVM
400. Os Participantes Especiais e as Corretoras
Consorciadas deverão se acautelar e se certificar, no
momento do recebimento dos Pedidos de Subscrição, dos
Boletins de Subscrição ou dar ordens de investimento,
conforme o caso, de que o potencial Investidor está ciente
de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento
dos novas condições a ela aplicáveis.
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Os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão
confirmar expressamente, até às 16:00 horas do 5º
(quinto) Dia Útil subsequente à data de recebimento de
comunicação comprovado que lhes foi encaminhada
diretamente e que informará sobre a modificação da
Oferta seu interesse em manter suas ordens de
investimento. Em caso de silêncio, as Instituições
Participantes da Oferta presumirão que os Investidores
pretendem manter a declaração de aceitação. O
Coordenador Líder deverá acautelar-se e certificar-se, no
momento do recebimento das aceitações da Oferta, de
que o Investidor está ciente de que a Oferta foi alterada
e que tem conhecimento das novas condições, conforme
o caso.
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM nº 400/03, a
CVM (i) poderá suspender ou cancelar, a qualquer
tempo, uma oferta que: (a) esteja se processando em
condições diversas das constantes da Instrução CVM nº
400/03 ou do registro; ou (b) tenha sido havida por
ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou
fraudulenta, ainda que depois de obtido o respectivo
registro; e (ii) deverá suspender qualquer oferta quando
verificar ilegalidade ou violação de regulamento
sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não
poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal
prazo sem que tenham sido sanados os vícios que
determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a
retirada da referida oferta e cancelar o respectivo
registro.
No caso de resilição do Contrato de Distribuição, deverá
ser submetido à análise prévia da CVM pleito justificado
de cancelamento do registro da Oferta, para que seja
apreciada a aplicabilidade do artigo 19, §4º da Instrução
CVM 400.
Cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar
os Investidores que já tiverem aderido à Oferta sobre a
suspensão ou o cancelamento da Oferta. Caso a Oferta
seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da
Instrução CVM nº 400/03, o Investidor poderá revogar
sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar
sua decisão à respectiva Instituição Participante da
Oferta até às 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil
subsequente à data em que foi comunicada a suspensão
da Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o
interesse do Investidor em não revogar sua aceitação.
Se o Investidor revogar sua aceitação, os valores até
então integralizados serão devolvidos acrescidos dos
rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do
Fundo nos Investimentos Temporários, calculados pro
rata temporis, a partir da Data de Liquidação do Direito
de Preferência ou da Data de Liquidação, com dedução,
se for o caso, dos valores relativos aos tributos
incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de
até 05 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva
revogação.
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Caso (i) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos
19 e 20 da Instrução CVM nº 400/03, ou (ii) a Oferta
seja revogada, nos termos dos artigos 25 a 27 da
Instrução CVM nº 400/03, todos os atos de aceitação
serão cancelados e a Instituição Participante da Oferta
com a qual o Investidor celebrou o(s) seu(s)
respectivo(s) Pedido(s) de Subscrição comunicará ao
investidor o cancelamento da Oferta. Nesses casos, os
valores até então integralizados pelos Investidores
serão devolvidos, acrescidos dos rendimentos líquidos
auferidos pelas aplicações do Fundo nos Investimentos
Temporários, calculados pro rata temporis, a partir da
Data de Liquidação do Direito de Preferência ou da Data
de Liquidação, conforme o caso, com dedução, se for o
caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a
alíquota for superior a zero, no prazo de até 05 (cinco)
Dias Úteis contados da data da comunicação do
cancelamento, da revogação da Oferta ou da resilição
do Contrato de Distribuição.
Em qualquer hipótese, a revogação da Oferta torna
ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou
posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos
investidores
aceitantes
os
valores
depositados
acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas
aplicações do Fundo nos Investimentos Temporários,
calculados pro rata temporis, a partir da Data de
Liquidação do Direito de Preferência ou da Data de
Liquidação, conforme o caso, com dedução, se for o
caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a
alíquota for superior a zero, no prazo de até 05 (cinco)
Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da
Oferta, conforme disposto no artigo 26 da Instrução CVM
nº 400/03.
Caso seja verificada divergência entre as informações
constantes do Prospecto Preliminar e deste Prospecto
Definitivo que altere substancialmente o risco
assumido pelo investidor ou a sua decisão de
investimento, cada Instituição Participante da Oferta
deverá comunicar diretamente os Investidores que já
tiverem aderido à Oferta sobre a modificação efetuada,
de modo que o Investidor poderá revogar sua
aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua
decisão à respectiva Instituição Participante da Oferta
até às 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente
à data em que foi comunicada a modificação,
presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse
do Investidor em não revogar sua aceitação. Se o
Investidor revogar sua aceitação, os valores até então
integralizados serão devolvidos acrescidos dos
rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do
Fundo nos Investimentos Temporários, calculados pro
rata temporis, a partir da Data de Liquidação do Direito
de Preferência ou da Data de Liquidação, conforme o
caso, com dedução, se for o caso, dos valores relativos

38

aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a
zero, no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis contados
da data da respectiva revogação.
Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos
Investidores, estes deverão fornecer recibo de quitação
relativo aos valores restituídos das Novas Cotas cujos
valores tenham sido restituídos.
Informações
Adicionais

Mais informações sobre o Fundo e a Oferta poderão ser
obtidas junto ao Fundo, aos Coordenadores, ao
Administrador, ao Gestor, à CVM e à B3 nos endereços
indicados abaixo.
O pedido de registro da Oferta foi apresentado à CVM em
04 de dezembro de 2020. A Oferta foi registrada na CVM,
na forma e nos termos da Lei nº 6.385, de 07 de
dezembro de 1976, conforme alterada, da Instrução CVM
nº 400/03, da Instrução CVM nº 472/08 e das demais
disposições legais, regulatórias e autorregulatórias
aplicáveis ora vigentes.

Os potenciais investidores devem ler este Prospecto e o Regulamento anexo a este
antes de tomar qualquer decisão de investir nas Novas Cotas. Os Investidores que
desejarem obter exemplar deste Prospecto, incluindo o Regulamento anexo a este, ou
informações adicionais sobre a Oferta deverão dirigir-se aos endereços e páginas da
rede mundial de computadores do Administrador, dos Coordenadores, da CVM e da
B3 abaixo indicados, nos termos do artigo 42 e do artigo 54-A da Instrução CVM nº
400/03:


Administrador:
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
(neste website procurar por “Fundos de Investimentos Administrados pela BTG
Pactual Serviços Financeiros” e consulta pelo “Fundo de Investimento Imobiliário
RBR Crédito Imobiliário Estruturado”, em seguida em “Documentos”, e, então,
clicar em "Prospecto Definitivo").



Coordenador Líder:
https://www.guide.com.br/ (neste website, na aba superior, selecionar
“Produtos”, em seguida clicar em “Ofertas Públicas”, na página seguinte localizar
“Fundos Imobiliários”, selecionar “Em andamento”, localizar “FII RBR Crédito
Imobiliário Estruturado - Oferta Pública de Distribuição da 3ª Emissão" e clicar
em “+”, localizar “Links Oficiais” e clicar em “Prospecto Definitivo”).



Genial:
www.genialinvestimentos.com.br (neste website clicar em “ONDE INVESTIR”, no
ícone ao lado do logo da Genial, no canto superior esquerdo do website, depois
clicar em “Oferta Pública”, e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”).



Órama:
https://www.orama.com.br/oferta-publica (neste website, procurar por “RBR
Crédito Imobiliário Estruturado FII” e selecionar a seta ao lado direito, em
seguida em “Links Oficiais” selecionar o "Prospecto Definitivo").
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CVM:
https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”,
clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida
em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, selecionar “2021” e clicar em “Entrar”,
acessar em “R$” em “Quotas de Fundo Imobiliário”, em seguida clicar “Fundo de
Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado” e, então, localizar
o “Prospecto Definitivo”).



Fundos.net:
https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”,
clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Consulta a Fundos” em
seguida em “Fundos de Investimento Registrados”, buscar por “Fundo de
Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado”, clicar em
“Fundos.NET”, e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”).



B3:
www.b3.com.br (neste website, acessar a aba “Produtos e Serviços”, em
“Solução para Emissores”, localizar “Ofertas Públicas” e clicar em “saiba mais”,
clicar em “Ofertas em andamento”, selecionar “Fundos”, clicar em “Fundo de
Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado – 3ª Emissão” e,
então, localizar o “Prospecto Definitivo”).



Gestor:
www.rbrasset.com.br (neste website clicar em “áreas de atuação”, na sequência
em “produtos”, na sequência, dentro do produto “Fundo de Investimento
Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado”, clicar em “mais informações”,
clicar em “O Fundo”, clicar em “Documentos da 3ª Emissão” e, por fim, clicar em
“Prospecto Definitivo”).

3.2.

Documentos e Informações incorporados a este Prospecto
por Referência

As informações referentes à situação financeira do Fundo, os informes mensais,
trimestrais e anuais, nos termos da Instrução CVM nº 472/08, são incorporados por
referência a este Prospecto, e se encontram disponíveis para consulta no seguinte
website:


CVM:
https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”,
clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Consulta a Fundos”, em seguida
em “Fundos de Investimento Registrados”, buscar por “Fundo de Investimento
Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado”, clicar no link do nome do Fundo,
acessar o sistema Fundos.Net, selecionar, no campo “Tipo”, na linha do respectivo
“Informe Mensal”, do respectivo “Informe Trimestral” ou “Informe Anual”, a opção
de download do documento no campo “Ações”).



Administrador:
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
(neste website procurar por “Fundos de Investimentos Administrados pela BTG
Pactual Serviços Financeiros” e consulta pelo “Fundo de Investimento Imobiliário
RBR Crédito Imobiliário Estruturado”, em seguida em “Documentos”, e, então,
clicar em “Informe Mensal”, “Informe Trimestral”, ou “Informe Anual”).
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O Fundo tem escrituração contábil própria, destacada daquela relativa ao
Administrador, encerrando o seu exercício social em 30 de junho de cada ano. Para
efeito contábil, será considerado como valor patrimonial das cotas o quociente entre
o valor do patrimônio líquido contábil atualizado do Fundo e o número de cotas
emitidas.
As demonstrações financeiras do Fundo são auditadas anualmente por empresa de
auditoria independente registrada na CVM. O Administrador contratou a ERNST &
YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S., empresa de auditoria independente
devidamente registrada junto à CVM para o exercício da atividade de auditoria
independente no âmbito do mercado de valores mobiliários, para realizar a auditoria
anual das demonstrações financeiras do Fundo.
Caso, ao longo do período de distribuição da Oferta, haja a divulgação pelo Fundo de
alguma informação periódica exigida pela regulamentação aplicável, os
Coordenadores realizarãp a inserção no Prospecto das informações previstas pelos
itens 6.1 e 6.2 do Anexo III da Instrução CVM 400.
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4. SUMÁRIO DO FUNDO
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO FUNDO. AS
INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE O FUNDO ESTÃO NO FORMULÁRIO ANUAL E
REGULAMENTO, LEIA-OS ANTES DE ACEITAR A OFERTA.
4.1. Base Legal
O Fundo é regido pela Lei nº 8.668/93, pela Instrução CVM nº 472/08, pelo
Regulamento e pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem
aplicáveis.
4.2. Objetivo do Fundo
O Fundo tem por objeto o investimento em a) CRI, desde que tenham sido objeto
de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado, nos
termos da regulamentação em vigor; b) LH; c) LCI; d) LIG; e) cotas de FII; e f)
certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução
da CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003; g) cotas de fundos de investimento
em direitos creditórios (FIDC) que tenham como política de investimento,
exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que estes certificados e cotas
tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido
dispensado nos termos da regulamentação em vigor; h) cotas de fundos de
investimento em participações (FIP) que tenham como política de investimento,
exclusivamente, atividades permitidas aos FII ou de fundos de investimento em
ações que sejam setoriais e que invistam exclusivamente em construção civil ou no
mercado imobiliário; e i) debêntures, cédulas de debêntures, cotas de fundos de
investimento, notas promissórias, e quaisquer outros valores mobiliários, desde que
se trate de emissores registrados na CVM e cujas atividades preponderantes sejam
permitidas aos FIIa.
O Fundo deverá respeitar os limites de aplicação por emissor e por modalidade de
ativos financeiros estabelecidos, respectivamente, nos artigos 102 e 103 da
Instrução CVM nº 555/14, conforme aplicável e/ou na regulamentação aplicável
que vier a substituí-la, alterá-la ou complementá-la, cabendo à Administradora e
ao Gestor respeitar as regras de enquadramento e desenquadramento
estabelecidas no referido normativo, ressalvando-se, entretanto, que, nos termos
do § 6º do artigo 45 da Instrução CVM nº 472/08. Os referidos limites de aplicação
por modalidade de ativos financeiros não se aplicarão aos investimentos em CRI,
cotas de outros FII e cotas de FIDC que tenham como política de investimento,
exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que estes CRI e cotas de
outros FII e de FIDC tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou
cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor.
4.3. Forma de Constituição e Funcionamento e Prazo de Duração
O Fundo foi constituído com prazo de duração indeterminado sob a forma de
condomínio fechado, portanto não admite o resgate de suas Cotas.
A constituição do Fundo foi aprovada por meio do “Instrumento Particular de
Constituição do Fundo De Investimento Imobiliário – FII RBR Crédito Imobiliário
High Yield”, celebrado pelo Administrador em 06 de abril de 2018, o qual foi
devidamente registrado perante o 3º Ofício de Registro de Títulos e Documentos
da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sob o n.º 1148254, em 09
de abril de 2018, conforme alterado posteriormente por meio: (i) do “Instrumento
Particular de Alteração do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário – FII
RBR Crédito Imobiliário High Yield”, celebrado em 12 de abril de 2018, registrado
no 3º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, sob o nº 1148448, de 13 de abril de 2018; (ii) do
“Instrumento Particular de Alteração do Regulamento do Fundo de Investimento
Imobiliário – FII RBR Crédito Imobiliário High Yield”, celebrado em 22 de maio de
2018, registrado no 3º Ofício do Registro de Títulos e Documentos da Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sob o nº 1152110, de 30 de julho de
2018; (iii) do “Ato do Administrador do Fundo de Investimento Imobiliário RBR
Private Crédito Imobiliário”, celebrado em 16 de agosto de 2018, registrado no 3º
Ofício do Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, sob o nº 1152763, de 16 agosto de 2018; (iv) da “Ata de
Assembleia Geral de Cotistas”, realizada em 29 de novembro de 2019; (v) da “Ata
Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas”, instalada e suspensa em 05 de
janeiro de 2021, reinstalada e concluída em 6 de janeiro de 2021, a qual aprovou
a atual denominação do Fundo; e (vi) do “Ato do Administrador do Fundo de
Investimento Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário High Yield”,
celebrado em 15 de janeiro de 2021 que aprovou a versão vigente do Regulamento
do Fundo.
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4.4. Política de Investimento
O Fundo terá por política básica realizar investimentos objetivando, fundamentalmente:
a) auferir rendimentos advindos dos Ativos Alvo que vier a adquirir; e b) auferir ganho de
capital nas eventuais negociações dos Ativos Alvo que vier a adquirir e posteriormente
alienar.
As aquisições e alienações dos Ativos Alvo para compor a carteira do Fundo, bem como a
realização de Aplicações Financeiras serão realizadas pelo Gestor, observada a política de
investimentos do Fundo, o enquadramento da carteira do Fundo, nos termos do
Regulamento e da legislação aplicável, bem como:
(i) os títulos e valores mobiliários que integrarão a carteira do Fundo deverão ter sido
emitidos em conformidade com a legislação e com as normas do Conselho Monetário
Nacional e do Banco Central do Brasil, conforme aplicável;
(ii) em relação às cotas de fundo de investimento adquiridas pelo FUNDO, tais fundos
obrigatoriamente deverão ter como política de investimento, direta ou indireta, o
investimento em créditos de natureza imobiliária e, preferencialmente, deverão ser fundos
que tenham como política a distribuição periódica de rendimentos; e
(iii) o Fundo deverá respeitar os limites de aplicação por emissor e por modalidade de
ativos financeiros estabelecidos, respectivamente, nos artigos 102 e 103 da Instrução
CVM nº 555/14 conforme aplicável e/ou na regulamentação aplicável que vier a
substituí-la, alterá-la ou complementá-la, cabendo ao Adminsitrador e ao Gestor
respeitar as regras de enquadramento e desenquadramento estabelecidas no referido
normativo, ressalvando-se, entretanto, que, nos termos do § 6º do artigo 45 da
Instrução CVM nº 472/08, os referidos limites de aplicação por modalidade de ativos
financeiros não se aplicarão aos investimentos em CRI, cotas de outros FII e cotas de
FIDC que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas
aos FII e desde que estes CRI e cotas de outros FII e de FIDC tenham sido objeto de
oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da
regulamentação em vigor.
Competirá ao Gestor decidir sobre a aquisição ou a alienação dos Ativos Alvo e das
Aplicações Financeiras de titularidade do Fundo, observado o disposto neste Regulamento,
devendo o Administrador, para tanto, outorgar poderes para que o Gestor celebre todo e
qualquer instrumento necessário para estes fins.
Os ativos que integrarão o patrimônio líquido do Fundo poderão ser negociados, adquiridos
ou alienados pelo Fundo sem a necessidade de aprovação por parte da assembleia geral
de cotistas, observada a política de investimentos prevista no Regulamento, exceto nos
casos que caracterizem conflito de interesses entre o Fundo e o Administrador e/ou o
Gestor e suas Pessoas Ligadas, nos termos do artigo 23 do Regulamento (e observadas
as autorizações lá estabelecidas).
Excepcionalmente, e sem prejuízo da presente política de investimentos, o Fundo poderá
deter imóveis, direitos reais sobre imóveis e participações em sociedades imobiliárias,
além de outros ativos financeiros relacionados a atividades imobiliárias, em decorrência
de: a) renegociação de saldos devedores dos Ativos Alvo, e/ou b) excussão de garantias
reais ou pessoais relacionadas aos Ativos Alvo, dos quais resulte a transferência do produto
da excussão das garantias para o Fundo.
Observados os requisitos dispostos na política de investimentos, não haverá limite máximo
de exposição do patrimônio líquido do Fundo, ou qualquer limite de concentração em
relação a segmentos ou setores da economia ou à natureza dos créditos subjacentes aos
Ativos Alvo, quando se tratar de Ativos Alvo em relação aos quais não sejam aplicáveis os
limites de investimento por emissor e por modalidade, nos termos do § 6º do artigo 45 da
Instrução CVM 472.
Em relação aos CRI que vierem a ser adquiridos pelo Fundo, o Adminsitrador analisará as
regras de limite de concentração de devedores para fins do art. 5º da Instrução CVM n.
414 de 30 de dezembro de 2004 no momento da aquisição do ativo, cabendo ao Gestor
notificar o Administrador sempre que esta regra deixar de ser cumprida, em até 02 (dois)
Dias Úteis contados de tal ocorrência, para que as providências de enquadramento e
reenquadramento do Fundo sejam devidamente tomadas.
As disponibilidades financeiras do Fundo que, temporariamente, não estejam aplicadas em
Ativos Alvo, serão aplicadas nas Aplicações Financeiras compatíveis com as necessidades
do Fundo, de acordo a regulamentação aplicável.
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Excepcionalmente, por ocasião de emissão de cotas do Fundo, a totalidade dos recursos
captados, enquanto não utilizada para a aquisição dos Ativos Alvo, deverá ser mantida nas
Aplicações Financeiras.
Caso, a qualquer momento durante a existência do Fundo, o Gestor, exercendo a gestão
do Fundo, não encontre Ativos Alvo para investimento pelo Fundo, poderá distribuir o saldo
de caixa aos cotistas a título de amortização de rendimentos (distribuição adicional de
rendimentos) e/ou amortização de principal.
Os Ativos Alvo integrantes da carteira do Fundo serão precificados de acordo com os
procedimentos determinados na regulamentação em vigor e de acordo com o manual de
precificação de ativos da instituição custodiante. O manual de precificação dos ativos, do
qual constam todos os critérios, metodologia e fontes de informação, pode ser acessado
no site do Administrador, na seguinte página da rede mundial de computadores:
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria, procurar
por “Manual de Precificação dos Ativos” e escolher a opção “BTG Pactual”. No entanto,
caso o Administrador e/ou o Gestor não concordem com a precificação baseada no manual
de precificação da instituição custodiante, o Administrador e o Gestor, em conjunto com a
instituição custodiante, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido.
O valor de aquisição dos Ativos Alvo poderá ser composto por ágio ou deságio, conforme
o caso, observadas as condições de mercado.
Os recursos das emissões de cotas do Fundo serão destinados à aquisição de Ativos Alvo,
observadas as condições estabelecidas no Regulamento, assim como para arcar com
despesas relativas à aquisição destes ativos e a manutenção do Fundo.
Se, por ocasião da aquisição de Ativos Alvo forem necessários recursos financeiros
adicionais aos então disponíveis para a compra, o Fundo deverá, tempestivamente,
observado o disposto no Regulamento e na legislação em vigor, emitir novas cotas no
montante necessário para arcar com a totalidade do pagamento, nos termos descritos no
artigo 16 do Regulamento.
Tendo em vista a natureza dos investimentos a serem realizados pelo Fundo, os cotistas
devem estar cientes dos riscos a que estão sujeitos o Fundo e os seus investimentos e
aplicações, conforme descritos no prospecto, sendo que não há quaisquer garantias de
que o capital efetivamente integralizado será remunerado conforme expectativa dos
cotistas, tampouco conforme a Rentabilidade Alvo.
Os resgates de recursos mantidos em Aplicações Financeiras, bem como os recursos
advindos dos rendimentos e amortizações recebidos dos Ativos Alvo e da alienação dos
Ativos Alvos, poderão ser utilizados para os eventos seguintes relacionados: a) pagamento
de Taxa de Administração, da Taxa de Gestão e da Taxa de Performance do Fundo; b)
pagamento de custos administrativos e demais encargos do Fundo, inclusive de despesas
com aquisição e/ou excussão das garantias dos Ativos Alvo; c) investimentos ou
desinvestimentos em Ativos Alvo; e d) pagamento de distribuição de rendimentos aos
Cotistas.
Caso os recursos disponíveis e os decorrentes dos resgates de recursos mantidos em
Aplicações Financeiras e/ou os recursos disponíveis na Reserva de Contingência não sejam
suficientes para fazer frente aos pagamentos previstos no caput do artigo 8º do
Regulamento, não obstante o disposto no artigo 3º, inciso V, do Regulamento, o
Administrador e/ou o Gestor poderão, excepcionalmente a) alienar Ativos Alvo, ou b)
promover a emissão de cotas, mediante aprovação da Assembleia Geral de Cotistas, para
fazer frente às despesas indicadas nos itens “a)” e “b)”, acima.
O objeto e a política de investimentos do Fundo somente poderão ser alterados por
deliberação da Assembleia Geral de Cotistas, observadas as regras estabelecidas no
Regulamento.
4.4.1. Administração
O Fundo é administrado pelo 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), Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no
CNPJ/ME sob nº 59.281.253/0001-23, devidamente credenciada e autorizada pela CVM
para prestar os serviços de administração de carteiras, conforme Ato Declaratório CVM nº
8.695, de 20 de março de 2006.
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O Administrador terá amplos poderes para gerir o patrimônio do Fundo e representá-lo,
observadas as atividades, prerrogativas e responsabilidades do Gestor, podendo inclusive
abrir e movimentar contas bancárias, transigir e praticar atos necessários à administração
do Fundo, observadas ainda as limitações impostas pelo Regulamento, pela legislação em
vigor e demais disposições aplicáveis. As atividades e responsabilidades atribuídas ao
Administrador encontram-se descritas nos artigos 10 e 11 do Regulamento.
4.4.2. Escrituração e Custódia
O serviço de escrituração das Cotas será realizado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS,
instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na
Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Botafogo, Torre Corcovado, CEP 22.250-040,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.281.253/0001-23. A remuneração pelos serviços de
escrituração se dará pelo valor equivalente a R$1,40 (um real e quarenta centavos) por
cotista do Fundo, com uma remuneração mínima mensal de R$3.000,00 (três mil reais),
limitados a até 0,06% (seis centésimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, calculada
sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido.
O serviço de custódia das Cotas será prestado pelo BANCO BTG PACTUAL 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 Praia de Botafogo, nº 501,
5º, 6º e 7º andares, Botafogo, CEP 22250-040, inscrito no CNPJ/ME sob o
nº 30.306.294/0001-45, o qual se encontra devidamente habilitado para tanto pela CVM,
na forma da regulamentação aplicável.
4.4.3. Gestão
A carteira do Fundo é gerida pela RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA., sociedade com
sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 1.400, 12º andar, conjunto 122, CEP 045.43-000, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 18.259.351/0001-87, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de
administração de carteira de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM
nº 13.256, de 28 de agosto de 2013, sendo suas competências discriminadas no Contrato
de Gestão, sem prejuízo das atribuições que lhe são conferidas por força de lei e da
regulamentação em vigor, e das demais disposições e restrições do Regulamento.
O Gestor poderá, praticar os seguintes atos, ou quaisquer outros necessários à consecução
dos objetivos do Fundo, desde que em observância ao Regulamento e à legislação
aplicável: negociar, adquirir e alienar os Ativos Alvo, em nome do Fundo, em conformidade
com a política de investimento.
O GESTOR DESTE FUNDO 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. TAL POLÍTICA
ORIENTA AS DECISÕES DO GESTOR EM ASSEMBLEIAS DE DETENTORES DE
ATIVOS QUE CONFIRAM AOS SEUS TITULARES O DIREITO DE VOTO. A Política
de Voto adotada pelo Gestor pode ser obtida na página do Gestor na rede mundial
de computadores, no seguinte endereço: www.rbrasset.com.br. O Gestor poderá
alterar a sua Política de Voto, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, sem a
necessidade de aprovação ou prévia comunicação aos Cotistas.
4.4.4. Formador de Mercado
Não obstante a possibilidade prevista no artigo 10 do Regulamento, não será
contratado formador de mercado.
4.5. Substituição dos Prestadores de Serviço do Fundo
À parte do Administrador e do Gestor, 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 do Gestor. Maiores informações sobre a política de substituição do
Administrador e do Gestor poderão ser encontradas no artigo 27 do Regulamento.
4.6.

Taxa de Administração, Taxa de Performance e demais Taxas

4.6.1. Taxa de administração
O Administrador receberá uma Taxa de Administração composta de: (a) valor
equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada sobre
a Base de Cálculo da Taxa de Administração e que deverá ser pago diretamente ao
Administrador, observado o valor mínimo mensal de R$15.000,00 (quinze mil reais) nos
primeiros 6 (seis) meses contados após a primeira integralização de cotas e de ii) R$
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20.000,00 (vinte mil reais) do 7º (sétimo) mês contado da primeira integralização de
cotas, atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, apurado e divulgado pela
Fundação Getulio Vargas – FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento
do Fundo; (b) valor equivalente a 1,10% a.a. (um inteiro e dez centésimos por cento ao
ano), calculado sobre a mesma Base de Cálculo da Taxa de Administração,
correspondente aos serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do Fundo,
incluído na remuneração do Administrador, mas a ser pago ao Gestor; e (c) a Taxa de
Escrituração, equivalente a até 0,06% (seis centésimos por cento) ao ano à razão de
1/12 avos calculada sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido.
A Taxa de Administração será calculada mensalmente por período vencido e paga até
o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem
prestados. A parcela da Taxa de Administração correspondente à escrituração das
Cotas do Fundo poderá variar em função da movimentação de Cotas e quantidade de
Cotistas que o Fundo tiver, sendo que, nesta hipótese, o valor da Taxa de
Administração variará em imediata e igual proporção à variação comprovada da Taxa
de Escrituração.
O Administrador pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam
pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços contratados, desde que o
somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração.
Em qualquer hipótese, os valores devidos a título de Taxa Total de Administração
não superarão o valor equivalente ao percentual de 1,36% (um inteiro e trinta e
seis centésimos por cento) aplicado sobre a Base de Cálculo da Taxa de
Administração.
4.6.2. Taxa de Performance
Além da remuneração que lhe é devida nos termos da subseção anterior, o Gestor
fará jus a uma Taxa de Performance, a qual será apropriada mensalmente e paga
semestralmente, até o dia do 1º (primeiro) mês do semestre subsequente,
diretamente pelo Fundo ao Gestor. O Gestor poderá, a seu exclusivo critério, solicitar
que a Taxa de Performance apurada em determinado semestre seja paga de forma
parcelada ao longo do semestre seguinteA Taxa de Performance será calculada da
seguinte forma:
VT Performance = 0,20 x [(Va)-(Índice de Correção*Vb)]
Onde:
Va = rendimento efetivamente distribuído aos cotistas no semestre (caso não tenha
atingido performance, adiciona o valor distribuído do(s) semestre(s) anteriores,
corrigido pelo Índice de Correção), atualizado e apurado conforme fórmula abaixo:

M = Mês referência
N = Mês subsequente ao encerramento da oferta ou mês subsequente ao último
mês em que houve pagamento de Taxa de Performance.
Índice de Correção = Variação do Benchmark (IPCA + X, sendo que o “X” é a média
aritmética do Yield IMA-B 5 (títulos com prazo para o vencimento até cinco anos),
divulgado diariamente pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais, em seu website). O fator “X” que vigorará para um determinado
período de apuração será o apurado no semestre imediatamente anterior
(exemplificativamente, o fator “X” será calculado para o período de 1 de janeiro a 30 de
junho para a apuração da Taxa de Performance de 1 de julho a 31 de dezembro, a ser
paga em janeiro do ano subsequente) e será ajustado a uma base semestral. Tendo em
vista a data de apuração da Taxa de Performance, será utilizada a variação mensal do
IPCA divulgada no mês anterior. Esta taxa não representa e nem deve ser considerada,
a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de
rentabilidade ou de isenção de riscos para os cotistas.
Vb = somatório do valor total integralizado pelos investidores desde a primeira
integralização de cotas durante o prazo de duração do fundo pelos investidores
deduzido eventuais amortizações de cotas, consideradas pro rata temporis no período
de apuração.
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A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO OU ESPERADA NÃO REPRESENTA
E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOBRE
QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE
RENTABILIDADE FUTURA.
4.6.3. Demais Taxas
Não serão cobradas taxas de ingresso e saída dos subscritores das Cotas.
4.7. Política de Distribuição de Resultados
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, a ser realizada anualmente até 120 (cento
e vinte) dias após o término do exercício social, deliberará sobre o tratamento a ser
dado aos resultados apurados no exercício social findo. O Fundo deverá distribuir a
seus Cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos,
apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em
30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. O resultado auferido num determinado
período será distribuído aos Cotistas, mensalmente, sempre até o 12º (décimo
segundo) Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo Fundo,
a título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos, sendo que
eventual saldo de resultado não distribuído e como antecipação será pago no prazo
máximo de 10 (dez) Dias Úteis dos meses de fevereiro e agosto, podendo referido
saldo ter outra destinação dada pela Assembleia Geral, com base em eventual
proposta e justificativa apresentada pelo Gestor. O percentual mínimo referido acima
será observado apenas semestralmente, sendo que os adiantamentos realizados
mensalmente poderão não atingir o referido mínimo. Farão jus aos rendimentos os
titulares de cotas do Fundo no fechamento do 5º (quinto) Dia Útil anterior à data de
distribuição de rendimento de cada mês, de acordo com as contas de depósito
mantidas pela instituição escrituradora das cotas. A política de distribuição de
resultados do Fundo encontra-se detalhada no artigo 19 do Regulamento do Fundo.
4.8.
Da amortização de cotas, dissoluçã e liquidação do Fundo
No caso de dissolução ou liquidação, o valor do patrimônio do Fundo será partilhado
entre os Cotistas após a alienação dos ativos do Fundo ou amortização integral dos
ativos detidos pelo Fundo, na proporção de suas Cotas, após o pagamento de todos
os passivos, custos, despesas e encargos devidos pelo Fundo, observado o disposto
na Instrução CVM nº 472.
O Fundo poderá amortizar parcialmente as suas cotas quando ocorrer a venda de
ativos, para redução do seu patrimônio ou sua liquidação, o que independerá de
Assembleia Geral de Cotistas.
A amortização parcial das cotas para redução do patrimônio do Fundo implicará a
manutenção da quantidade de cotas existentes por ocasião da venda do ativo ou da
amortização dos ativos detidos pelo Fundo, com a consequente redução do seu valor,
na proporção da diminuição do patrimônio representado pelo ativo alienado.
A amortização parcial das cotas será precedida de anúncio realizado pela
Administrador, às expensas do Fundo, indicando a data em que será realizada a
amortização, o valor amortizado e os critérios que serão utilizados para estabelecer a
data de corte para verificar os cotistas que serão beneficiários da referida amortização.
Na data da implementação da amortização parcial, o valor da Cota será reduzido do
valor correspondente ao da sua amortização. Será realizado, na mesma data, o
provisionamento da amortização parcial. Somente fará jus ao recebimento da
amortização o titular da Cota na data de realização do anúncio de amortização parcial.
O Fundo terá prazo indeterminado. Os Cotistas poderão aprovar a dissolução e
liquidação do Fundo por meio de deliberação dos Cotistas reunidos Assembleia Geral,
nos termos do artigo 30 do Regulamento.
No caso de dissolução ou liquidação, o valor do patrimônio do Fundo será partilhado
entre os Cotistas, após a alienação dos ativos do Fundo ou amortização integral dos
ativos detidos pelo Fundo, na proporção de suas Cotas, após o pagamento de todos
os passivos, custos, despesas e encargos devidos pelo Fundo, observado o disposto
na Instrução CVM nº 472.
Após o pagamento de todos os passivos, custos, despesas e encargos devidos pelo
Fundo, as Cotas serão amortizadas em moeda corrente nacional ou em ativos
integrantes do patrimônio do Fundo, se for o caso, caso assim tenha sido deliberado
em Assembleia Geral.
Para o pagamento da amortização será utilizado o valor do quociente obtido com a
divisão do montante obtido com a alienação dos ativos do Fundo ou amortização dos
ativos detidos pelo Fundo pelo número de Cotas em circulação.
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Caso não seja possível a liquidação do Fundo com a adoção dos procedimentos previstos
no §1º acima, o Administrador deverá promover, às expensas do Fundo, procedimento
de avaliação independente, objetivando determinar o valor de liquidação forçada dos
ativos integrantes da carteira do Fundo, envidando seus melhores esforços para
promover a venda dos ativos, pelo preço de liquidação forçada.
Nas hipóteses de liquidação do Fundo, o auditor independente deverá emitir relatório
sobre a demonstração da movimentação do patrimônio líquido, compreendendo o
período entre a data das últimas demonstrações financeiras auditadas e a data da
efetiva liquidação do Fundo.
Deverá constar das notas explicativas às demonstrações financeiras do Fundo análise
quanto aos valores das amortizações terem sido efetuadas ou não em condições
equitativas e de acordo com a regulamentação pertinente, bem como quanto à
existência ou não de débitos, créditos, ativos ou passivos não contabilizados.
Após a amortização total das cotas do Fundo, o Administrador deverá promover o
cancelamento do registro do Fundo, mediante o encaminhamento à CVM (A) no prazo
de até 15 (quinze) dias, da seguinte documentação: (a) termo de encerramento
firmado pelo Administrador em caso de pagamento integral aos Cotistas, ou a ata da
Assembleia Geral de Cotistas que tenha deliberado a liquidação do Fundo, quando for
o caso; (b) o comprovante da entrada do pedido de baixa de registro no CNPJ do
Fundo; e (B) no prazo de 90 (noventa) dias, a demonstração de movimentação de
patrimônio do Fundo a que se refere o artigo 50 da Instrução CVM nº 472,
acompanhada do relatório do auditor independente.
4.9. Emissões anteriores de Cotas do Fundo
O Fundo realizou a distribuição pública da 1ª (primeira) emissão, em série única, composta
por até 1.500.00 (um milhão e quinhentas mil) cotas, no valor de R$ 100,00 (cem reais)
cada uma, totalizado o valor de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais),
com esforços restritos de distribuição nos termos da Instrução CVM 476. Ao final da 1ª
(primeira) emissão, encerrada em 31 de julho de 2019, foram subscritas e integralizadas
1.285.591 (um milhão, duzentas e oitenta e cinco mil, quinhentas e noventa e uma) cotas,
no valor de R$100,00 (cem reais) cada uma, totalizando o valor de R$128.559.100,00
(cento e vinte e oito milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil e cem reais).
O Fundo realizou a distribuição pública da 2ª (segunda) emissão, em série única, composta
por até 938.087 (novecentas e trinta e oito mil e oitenta e sete) cotas, no valor de R$106,60
(cento e seis reais, e sessenta centavos) cada uma, totalizando o valor de R$100.000.074,20
(cem milhões e setenta e quatro reais, e vinte centavos), com esforços restritos de
distribuição nos termos da Instrução CVM 476. Ao final da 2ª (segunda) emissão, encerrada
em 27 de abril de 2020, foram subscritas e integralizadas 506.059 (quinhentas e seis mil e
cinquenta e nove) cotas, no valor de R$ 106,60 (cento e seis reais e sessenta centavos)
cada uma, totalizando o valor de R$53.945.889,40 (cinquenta e três milhões, novecentos e
quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos).
4.10. Composição da Carteira do Fundo
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Fonte: RBR Asset - Relatório Mensal dez/20
https://www.rbrasset.com.br/hy/resultados/relatorios-e-informes/
4.11. Posição patrimonial do Fundo antes da Oferta
A posição patrimonial do Fundo, antes da emissão das Novas Cotas, é a seguinte:
Quantidade de Cotas do
Patrimônio Líquido do
Valor Patrimonial
Fundo (31/12/2020)
Fundo (31/12/2020) (R$)
das Cotas
(31/12/2020)
(R$)

1.955.023

205.890.433

105,31

Fonte: Fundos NET Informe mensal dez/20
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=133441&cvm
=true
4.12. Posição patrimonial do Fundo após a Oferta
A posição patrimonial do Fundo, após a subscrição e integralização da totalidade das
Novas Cotas, poderá ser a seguinte, com base nos cenários abaixo descritos:
Patrimônio
Valor
Líquido do
Patrimonial das
Quantidade Quantidade
Fundo Após a
Cotas Após a
de Novas
de Cotas do
Captação dos
Captação dos
Cotas
Fundo Após
Recursos da
Recursos da
Cenários
Emitidas
a Oferta
Emissão(*) (R$) Emissão(*) (R$)
1
191.388
2.146.411
225.890.479,00
105,24
2
1.435.407
3.390.430
355.890.464,50
104,97
3
1.722.488
3.677.511
385.890.429,00
104,93
Considerando o Patrimônio Líquido do Fundo em 31 de dezembro de 2020,
acrescido no valor captado no âmbito da Oferta nos respectivos cenários
(considerando cota R$104,50)
Cenário 1: Considera o Montante Mínimo da Oferta.
Cenário 2: Considera a distribuição do Montante Inicial da Oferta.
Cenário 3: Considera a distribuição do Montante máximo da Oferta.
(*)

É importante destacar que as potenciais diluições ora apresentadas são meramente
ilustrativas, considerando-se o valor patrimonial das Cotas de emissão do Fundo em
31 de dezembro de 2020, sendo que, caso haja a redução do valor patrimonial das
Cotas, quando da liquidação financeira da Oferta, o impacto no valor patrimonial das
Cotas poderá ser superior ao apontada na tabela acima. PARA MAIS
INFORMAÇÕES A RESPEITO DO RISCO DE DILUIÇÃO NOS INVESTIMENTOS,
VEJA A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, EM ESPECIAL, O FATOR DE RISCO
“RISCO DE DILUIÇÃO” NA PÁGINA 105 DESTE PROSPECTO.
4.13. Informações do Fundo e de Mercado
RI | Governança
Foram criados canais de comunicação com os investidores, relacionados abaixo, para
gerar transparência aos investidores que tende a incrementar a liquidez do ativo no
mercado secundário.
 Site: https://www.rbrasset.com.br/fundos/rbr-high-yield-rbry11/
 Relatórios mensais
 Webcast trimestral
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4.14. Histórico de Negociação das Cotas na B3
A tabela abaixo indica os valores de negociação máxima, média e mínima das cotas
do Fundo para os períodos indicados:
Ano
2018
2019
2020
2021

Mínima
85,72
79,55
104,06

Máxima
114,87
106,28
105,99

Média
92,82
98,11
105,01

¹Até 13 de janeiro de 2021
Ano
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020

Cotação
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre

Mínima
85,72
89,77
97,58
79,55
79,55
92,32
93,67

Máxima
92,57
109,75
114,08
106,28
105,03
100,34
103,54

Média
89,39
96,82
102,40
101,72
93,44
96,29
99,84

¹Até 13 de janeiro de 2021
Cotação
dez-20
nov-20
out-20
set-20
agos-20
jul-20

Mínima
100,89
101,21
99,17
97,33
93,67
92,32

Máxima
103,54
102,07
101,76
100,05
100,34
96,41

Média

95,17
95,90
98,95
101,06
101,55
101,94

¹Até 13 de janeiro de 2021
(1) Valor Máximo: Valor máximo de fechamento da Cota.
(2) Valor Médio: Média dos fechamentos da Cota no período.
(3) Valor Mínimo: Valor mínimo de fechamento da Cota.
4.15. Breve Histórico do Administrador e do Gestor
4.15.1.

Breve Histórico do Administrador

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM ou simplesmente “BTG PSF”,
controlada integral pelo Banco BTG Pactual, é a empresa do grupo dedicada à
prestação de serviços de Administração Fiduciária e Controladoria de Ativos para
terceiros.
A BTG PSF administra R$ 258.90 bilhões (dados Anbima, Novembro/2020 1) e ocupa
posição entre os maiores administradores de recursos do Brasil, com
aproximadamente 27252 fundos dentre Fundos de Investimento Multimercado,
Fundos de Investimento em Ações, Fundos de Renda Fixa, Fundos Imobiliários,
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e Fundos de Investimento em
Participações.
É líder em Administradores de Recursos de Fundos Imobiliários do Brasil, com
aproximadamente R$ 35,823 bilhões e 98 fundos4 sob Administração, detendo 23%

Ranking de Administradores de Fundos de Investimentos, datado
https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-deinvestimento/administradores.htm
2
Ranking de Administradores de Fundos de Investimentos, datado
https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-deinvestimento/administradores.htm
3
Ranking de Administradores de Fundos de Investimentos, datado
https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-deinvestimento/administradores.htm
4
Ranking de Administradores de Fundos de Investimentos, datado
https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-deinvestimento/administradores.htm
1
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de novembro/2020.

de novembro/2020.

de novembro/2020.

de novembro/2020.

do total do mercado, considerando os dados disponíveis em novembro de 2020. A
empresa consolidou seu crescimento neste mercado unindo investimentos em
tecnologia com a expertise da sua equipe de funcionários, de alta 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.
Grupo BTG: total interação com a plataforma
Investimentos da América Latina;

do maior Banco de

b.
Atendimento: estrutura consolidada com pontos de contato definidos,
facilitando o dia a dia;
c.
Qualificação da Equipe: equipe experiente com alta qualificação técnica e
acadêmica;
d.

Tecnologia: investimento em tecnologia é um fator chave de nossa estratégia;

e.
Produtos customizados: desenvolvimento de produtos customizados para
diversas necessidades dos clientes;
4.15.2.

Breve Histórico do Gestor

O Gestor foi fundado em 2013 e é uma gestora independente de recursos,
devidamente registrada na CVM, com foco exclusivo no mercado imobiliário. 1
O Gestor é um partnership, formado por sócios com experiências complementares
nos mercados financeiro e imobiliário.2
Atualmente, o Gestor tem sob gestão aproximadamente R$3.3 bilhões em fundos de
investimento e carteiras discricionárias administradas, todos com objeto imobiliário. 3
A RBR possui estratégias de investimentos focadas no mercado de
desenvolvimento residencial e corporativo, crédito (especialmente, RBRR11 e
RBRY11), renda (RBRP11) e investimento internacional, além da estratégia de
fundos listados em que o Fundo está inserido. 4

Abaixo, um breve perfil de cada um dos sócios do Gestor:5
Ricardo Almendra (CEO): Ricardo Almendra é o CEO e fundador da RBR Asset
Management. Antes de fundar a RBR, foi sócio da Benx incorporadora (Benx). Entre
1999 e 2011, foi sócio e diretor administrativo do Credit Suisse Hedging Griffo
(“CSHG”), onde foi um dos responsáveis por transformar a empresa que tinha R$300
milhões em ativos sob gestão em uma empresa com R$40 bilhões de ativos. Durante
seus 12 anos na CSHG, foi responsável por relações com os clientes de private

1
2
3
4
5

Fonte: RBR Asset
Fonte: RBR Asset
https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-de-investimento/gestores.htm
Fonte: RBR Asset
Fonte: RBR Asset
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banking, tendo um papel importante na estratégia corporativa e segmentação de
clientes, além de membro do conselho do Instituto CSHG. É atualmente membro do
conselho Instituto Sol. Ricardo Almendra é formado em Administração de Empresas
pela EAESP – Fundação Getúlio Vargas e pós-graduado em Economia pela mesma
instituição.
Guilherme B. Netto (Desenvolvimento): Guilherme Bueno Netto é sócio da RBR
Asset Management responsável por todas as atividades de incorporação. Antes de
juntar-se à empresa, foi Diretor da Benx Incorporadora, do Grupo Bueno Netto, onde
era responsável por todos os aspectos operacionais da companhia, principalmente as
áreas de originação e gestão de projetos imobiliários. Nos últimos 10 anos Guilherme
foi pessoalmente responsável por mais de 40 investimentos imobiliários no Brasil,
totalizando mais de R$5 bi a valor de mercado. Iniciou sua carreira em 2003, na GP
Investimentos, atuando na área de Hedge Funds da companhia. Em 2006 também
passou pela Mauá Investimentos, antes de iniciar sua carreira no grupo Bueno Netto.
Guilherme Bueno Netto é formado em Administração de Empresas pela EAESP –
Fundação Getúlio Vargas em São Paulo.
Caio Castro (Properties): Caio é sócio sênior da RBR, membro do Comitê de
Investimento da gestora, com dedicação principal aos mandatos de Properties e Crédito.
Antes de juntar a RBR foi sócio fundador da JPP Capital, onde nos últimos 5 anos oi Head
de Real Estate e responsável pela estruturação e gestão de mais de R$500 milhões de
reais em operações imobiliárias, nos segmentos de incorporação, properties e crédito
imobiliário. Mais especificamente em crédito imobiliário, atuou diretamente na
elaboração do regulamento do fundo de crédito OUJP11, como analista chefe
responsável pela análise dos ativos e como membro do comitê de investimentos. De
2009 a 2013 foi CFO da Cury Construtora, uma das líderes do setor de baixa renda no
Brasil, onde foi um dos responsáveis por multiplicar o lucro líquido da empresa em 3x
em 3 anos. De 2007 a 2009 foi gerente de negócios da Gafisa S/A, sendo que trabalha
no mercado imobiliário desde 1998. Caio Castro é formado em Economia pela
Universidade Mackenzie com MBA em Finanças pelo Insper (Ibmec).
Bruno Franciulli (RI): Bruno Franciulli é sócio da RBR Asset Management
responsável pela área Comercial e Relação com Investidores. Anteriormente, foi sócio
da área de Wealth Management da Advis Investimentos por mais de 4 anos, onde
era assessor de investimentos responsável pela gestão de portfólios estruturados de
clientes pessoa física e captação de novos investimentos. Além disso, era responsável
pela área de treinamento comercial e membro do comitê de estratégia da empresa.
Bruno Franciulli é formado em Administração de Empresas pela EAESP – Fundação
Getúlio Vargas.
Bruno Nardo (FIIs Listados): Bruno Santos é sócio na RBR Asset, sendo
responsável pelas teses de investimento em FII’s. Antes de se juntar à RBR Asset,
Bruno foi Controller da Bueno Netto entre 2010 e 2015, sendo responsável pelo
controle financeiro de projetos de incorporação e finanças corporativas da empresa.
Anteriormente, entre 2008 e 2010, trabalhou na CCR na área de administração de
contratos, inicialmente como Trainee, com foco no acompanhamento da viabilidade
do negócio (equilíbrio econômico financeiro). De 2004 a 2008, Bruno trabalhou na
gestora de recursos Simétrica Investimentos onde cogeriu FIC Multimercado. Bruno
é formado em Economia pelo Insper (IBMEC-SP) e com MBA em Real Estate pela
FUPAM (Fundação ligada à USP).
Daniel Malheiros (Investimentos Internacionais): Daniel Malheiros é sócio da
RBR Asset Management e responsável pela área de Investimentos Internacionais,
com foco especial ao mercado de Nova Iorque. Antes de se juntar a RBR trabalhou
na Empiricus como Head of Real Estate – especialista em Fundos Imobiliários. Iniciou
sua carreira em Family Office, passou por asset (buy side), corretoras, incorporadora
e banco (sell side). Tem 15 anos de experiência no mercado financeiro, dos quais
praticamente 10 anos trabalhando e cobrindo o setor imobiliário (incorporadoras,
properties e FIIs). Realizou road shows e Investor Education no Brasil, EUA e Europa.
Guilherme Antunes (Crédito): Guilherme Antunes é sócio da RBR Asset
responsável pela originação e estruturação de operações de crédito com lastro
imobiliário. Iniciou sua carreira como Trainee na área de Planejamento Estratégico
da TIM Participações S.A. Após dois anos, entrou no time de gestão do Brookfield
Brasil Real Estate Fund participando ativamente da gestão de um portfólio de 12
Shoppings Centers e Edifícios Comerciais avaliados em mais de R$4 bilhões. Em
2011, integrou-se ao time de Produtos Financeiros Imobiliários da XP
Investimentos atuando na originação, estruturação, distribuição e gestão de CRIs
e FIIs com montante superior a R$3 bilhões. Participou da fundação da Fisher
Investimentos em 2013, sendo o responsável direto na originação e execução de
operações de CRIs com montantes superiores a R$100 milhões. Guilherme
Antunes é formado em Economia pelo IBMEC, Rio de Janeiro.
52

Ricardo Mahlmann de Almeida (COO): Ricardo Mahlmann de Almeida é sócio e
COO da RBR Asset Management responsável pelas áreas de operações, legal,
compliance e riscos. Anteriormente, desde 2011, foi associado e sócio do LRNG
Advogados, responsável pelas áreas de M&A e de fundos de investimento, com
atuação na estruturação de operações de investimento no Brasil e no exterior.
Ricardo foi, ainda, associado do Tauil & Chequer associado ao Mayer Brown LLP por
3 anos. Ricardo Mahlmann de Almeida é formado em Direito pela Faculdade de Direito
do Largo de São Francisco (USP) e possui MBA em Finanças pelo Insper.
Robson Rosa (FP&A): Robson Rosa é sócio e FP&A da RBR Asset Management.
Antes de se juntar à RBR, Robson era responsável pelas mesmas áreas na JPP Capital,
gestora com mais de R$500 milhões sob gestão onde trabalhou desde 2014. Entre
2010 e 2014, Robson trabalhou na Maxcasa Incorporadora como coordenador de
planejamento e relacionamento com investidores, onde foi responsável pelo controle
e reporting a investidores do Brasil e América do Norte de projetos residenciais. Sua
experiência no mercado de Real Estate iniciou-se em 2008 na Gafisa, onde ajudou
na estruturação da área de Gestão de Sócios acompanhamentos financeiros. Robson
é formado em Administração de empresas pela Fundação Machado Sobrinho e possui
certificado em “Análise Financeira Imobiliária” pela Universidade de Nova York.
4.16. Principais Fatores de Risco do Fundo
Fatores macroeconômicos relevantes. O mercado de capitais no Brasil é
influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros
países, incluindo países de economia emergente. A reação dos investidores aos
acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o preço de
ativos e valores mobiliários emitidos no país, reduzindo o interesse dos investidores
nesses ativos, entre os quais se incluem as Cotas. No passado, o surgimento de
condições econômicas adversas em outros países do mercado emergente resultou, em
geral, na saída de investimentos e, consequentemente, na redução de recursos
externos investidos no Brasil. Crises financeiras recentes resultaram em um cenário
recessivo em escala global, com diversos reflexos que, direta ou indiretamente,
afetaram de forma negativa o mercado financeiro e o mercado de capitais brasileiros
e a economia do Brasil, tais como: flutuações no mercado financeiro e de capitais, com
oscilações nos preços de ativos (inclusive de imóveis), indisponibilidade de crédito,
redução de gastos, desaceleração da economia, instabilidade cambial e pressão
inflacionária. Qualquer novo acontecimento de natureza similar aos acima
mencionados, no exterior ou no Brasil, poderá prejudicar de forma negativa as
atividades do Fundo, o patrimônio do Fundo, a rentabilidade dos Cotistas e o valor de
negociação das Cotas. Variáveis exógenas tais como a ocorrência, no Brasil ou no
exterior, de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de
eventos de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual
e influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro,
incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e
mudanças legislativas relevantes, poderão afetar negativamente os preços dos ativos
integrantes da carteira do Fundo e o valor das Cotas, bem como resultar (a) em
alongamento do período de amortização de Cotas; e/ou de distribuição dos resultados
do Fundo; ou (b) liquidação do Fundo, o que poderá ocasionar a perda, pelos
respectivos Cotistas, do valor de principal de suas aplicações.
Riscos relacionados ao investimento em valores mobiliários. O investimento
nas Cotas é uma aplicação em valores mobiliários, o que pressupõe que a
rentabilidade do Cotista dependerá da valorização e dos rendimentos a serem pagos
pelos Ativos Alvo, configuando, portanto, um investimento de risco. No caso em
questão, os rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas dependerão,
principalmente, dos resultados obtidos pelo Fundo com receita e/ou a negociação dos
Ativos Alvo em que o Fundo venha a investir, bem como dependerão dos custos
incorridos pelo Fundo. Assim, existe a possibilidade do Fundo ser obrigado a dedicar
uma parte substancial de seu fluxo de caixa para pagar suas obrigações, reduzindo
o dinheiro disponível para distribuições aos Cotistas, o que poderá afetar
adversamente o valor de mercado das Cotas. Adicionalmente, o Fundo e,
consequentemente, os Cotistas estão sujeitos a perdas patrimoniais (perda de capital
investido e imposição de aporte financeiro para eventuais situações deficitárias) e a
riscos, dentre outros, àqueles relacionados com a liquidez das Novas Cotas, a
volatilidade do mercado de capitais e aos Ativos integrantes da carteira do Fundo.
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Risco de crédito. Consiste no risco de os devedores de direitos creditórios emergentes
dos Ativos Alvo e os emissores de títulos de renda fixa que eventualmente integrem a
carteira do Fundo não cumprirem suas obrigações de pagar tanto o principal como os
respectivos juros de suas dívidas para com o Fundo. Os títulos públicos e/ou privados
de dívida que poderão compor a carteira do Fundo estão sujeitos à capacidade dos
seus emissores em honrar os compromissos de pagamento de juros e principal de suas
dívidas. Eventos que afetam as condições financeiras dos emissores dos títulos, bem
como alterações nas condições econômicas, legais e políticas que possam
comprometer a sua capacidade de pagamento podem trazer impactos significativos em
termos de preços e liquidez dos ativos desses emissores. Nestas condições, o
Administrador poderá enfrentar dificuldade de liquidar ou negociar tais ativos pelo
preço e no momento desejado e, consequentemente, o Fundo poderá enfrentar
problemas de liquidez. Adicionalmente, a variação negativa dos ativos do Fundo poderá
impactar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de
negociação das Cotas, de forma que os Cotistas poderão ser solicitados a
aportar recursos ao Fundo para arcar com os compromissos inadimplidos
pelos devedores. Além disso, mudanças na percepção da qualidade dos créditos dos
emissores, mesmo que não fundamentadas, poderão trazer impactos nos preços dos
títulos, comprometendo também sua liquidez.
Risco imobiliário. É a eventual desvalorização do(s) empreendimento(s) investido(s)
indiretamente pelo Fundo, ocasionada por, não se limitando, fatores como: (i) fatores
macroeconômicos que afetem toda a economia, (ii) mudança de zoneamento ou
regulatórios que impactem diretamente o local do(s) empreendimento(s), seja
possibilitando a maior oferta de imóveis (e, consequentemente, deprimindo os preços
dos alugueis no futuro) ou que eventualmente restrinjam os possíveis usos do(s)
empreendimento(s) limitando sua valorização ou potencial de revenda, (iii) mudanças
socioeconômicas que impactem exclusivamente a(s) região(ões) onde o(s)
empreendimento(s) se encontre(m), como, por exemplo, o aparecimento de favelas
ou locais potencialmente inconvenientes, como boates, bares, entre outros, que
resultem em mudanças na vizinhança, piorando a área de influência para uso
comercial, (iv) alterações desfavoráveis do trânsito que limitem, dificultem ou
impeçam o acesso ao(s) empreendimento(s) e (v) restrições de infraestrutura/serviços
públicos no futuro, como capacidade elétrica, telecomunicações, transporte público,
entre outros, (vi) a expropriação (desapropriação) do(s) empreendimento(s) em que
o pagamento compensatório não reflita o ágio e/ou a apreciação histórica; (vii) atraso
e/ou não conclusão das obras dos empreendimentos imobiliários; (viii) aumento dos
custos de construção; (ix) lançamento de novos empreendimentos imobiliários
comerciais próximos ao imóvel investido; (x) flutuação no valor dos imóveis
integrantes da carteira dos fundos investidos pelo Fundo; (xi) risco relacionados aos
contratos de locação dos imóveis dos fundos investidos pelo Fundo e de não
pagamento; (xii) risco de não contratação de seguro para os imóveis integrantes da
carteira dos fundos investidos pelo Fundo; (xiii) riscos relacionados à possibilidade de
aquisição de ativos onerados; (xiv) riscos relacionados às garantias dos ativos e o não
aperfeiçoamento das mesmas.
Risco de discricionariedade de investimento pelo Gestor. A aquisição de ativos
é um processo complexo e que envolve diversas etapas, incluindo a análise de
informações financeiras, comerciais, jurídicas, ambientais, técnicas, entre outros.
Considerando o papel ativo e discricionário atribuído ao Gestor e ao Administrador
na tomada de decisão de investimentos pelo Fundo, sem a definição de critérios de
elegibilidade específicos, existe o risco de uma escolha inadequada no momento da
identificação, manutenção e/ou da alienação dos Ativos, fato que poderá gerar
prejuízos ao Fundo e, consequentemente, aos seus Cotistas. No processo de
aquisição de tais ativos, há risco de não serem identificados em auditoria todos os
passivos ou riscos atrelados aos ativos, bem como o risco de materialização de
passivos identificados, inclusive em ordem de grandeza superior àquela identificada.
Caso esses riscos ou passivos contingentes ou não identificados venham a se
materializar, inclusive de forma mais severa do que a vislumbrada, o investimento
em tais ativos poderá ser adversamente afetado e, consequentemente, a
rentabilidade do Fundo também. Os Ativos objeto de investimento pelo Fundo serão
administrados pelo Administrador e geridos pelo Gestor, portanto os resultados do
Fundo dependerão de uma administração/ gestão adequada, a qual estará sujeita a
eventuais riscos diretamente relacionados à capacidade do Gestor e do Administrador
na prestação dos serviços ao Fundo. Falhas ou incapacidade na identificação de novos
Ativos, na manutenção dos Ativos em carteira e/ou na identificação de oportunidades
para alienação de Ativos, bem como nos processos de aquisição e alienação, podem
afetar negativamente o Fundo e, consequentemente, os seus Cotistas.
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5. IDENTIFICAÇÃO DO ADMINISTRADOR, DOS COORDENADORES E
DEMAIS ENTIDADES ENVOLVIDAS NA OFERTA
COORDENADOR
LÍDER

GUIDE INVESTIMENTOS S.A CORRETORA
DE VALORES
Rua Iguatemi, nº 157, 5º andar, Itaim Bibi
CEP 01451-011– São Paulo – SP
At.: Jon Kim / Luis Gustavo Pereira
Telefone: (11) 3576-6518 / (11) 3576-6970
E-mail: jkim@guide.com.br /
lpereira@guide.com.br
Website: https://www.guide.com.br/

COORDENADOR
CONTRATADO

ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Praia de Botafogo, nº 228, Sala 913, parte,
Botafogo
CEP 22250-906, Rio de Janeiro, RJ
At.: Douglas Paixão
Telefone: (21) 3797-8092
E-mail: douglas.paixao@orama.com.br /
mercadodecapitais@orama.com.br
Website: https://www.orama.com.br
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE
VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Rua Surubim, 373 – 4º andar, Cidade Monções
CEP 04571-050 – São Paulo, SP
At.: Área de Distribuição de Produtos
Tel.: (11) 2137-8888
E-mail: produtos@genialinvestimentos.com.br
Website: www.genialinvestimentos.com.br
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS
S.A. DTVM
Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, parte,
Torre Corcovado, Botafogo CEP 22250-040,
Rio de Janeiro - RJ
At.: Sr. Rodrigo Natividade Cruz Ferrari
Tel.: (11) 3383-2715
E-Mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com /
OL-Eventos-Estruturados-PSF@btgpactual.com
Website: www.btgpactual.com
RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
1.400, 12º andar, conjunto 122
CEP 04543-000 - São Paulo – SP
At.:
Ricardo de Sousa Gayoso e
Almendra
Telefone:
(11) 4083-9144
E-mail:
ra@rbraset.com.br /
legal@rbrasset.com.br
Website:
www.rbrasset.com.br

COORDENADOR
CONTRATADO

ADMINISTRADOR

GESTOR
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CUSTODIANTE

BANCO BTG PACTUAL S.A.
Praia de Botafogo, n. º 501, 5º, 6º e 7º
andares
Torre Corcovado, Botafogo
CEP 22250-040, São Paulo - SP
At.: Sra. Carolina Cury Maia Costa
Tel.: (11) 3383-2715
Fax: (11) 3383-3100
E-Mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
Website: www.btgpactual.com

ESCRITURADOR

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS
S.A. DTVM
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 – 14º andar –
Itaim Bibi – São Paulo - SP
At.: Lorena Sapori
Tel.: (11) 338324-69 ou (11) 3383-2513
E-Mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
Website: www.btgpactual.com

AUDITOR
INDEPENDENTE

ERNST & YOUNG AUDITORES
INDEPENDENTES S/S
Praia de Botafogo, nº 370, 8º andar
CEP 22250-040, Rio de Janeiro - RJ
At.: Sr. Rui Borges
Tel.: (11) 2573-3290
E-mail: rui.borges@br.ey.com
Website: https://www.ey.com/pt_br

ASSESSOR LEGAL
DO GESTOR E DO
FUNDO

LANDI, RODRIGUES, NAKANO,
GIOVANNETTI ADVOGADOS - LRNG
Avenida Paulista, nº 1.842, Torre Norte, cj.
218
CEP 01310-923 - São Paulo – SP
At.: Ronaldo Bassitt Giovannetti
Telefone: (11) 2348 4433
E-mail: ronaldo@lrng.com.br
Website: https://www.lrng.com.br/

ASSESSOR LEGAL
DOS
COORDENADORES

SOUZA MELLO E TORRES SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3355 – 16º
andar
CEP 01451-133 São Paulo - SP
At.: Vitor Arantes
Tel.: (11) 3074-5700
Email:vitor.arantes@souzamello.com.br
Website: http://www.souzamello.com.br/

5.1.

Declarações relativas ao artigo 56 da Instrução CVM nº 400/03

As declarações do Administrador e do Coordenador Líder relativas ao artigo 56 da
Instrução CVM nº 400/03 encontram-se nos Anexos V e VI deste Prospecto.
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A Administradora declarou que:
(i)
este Prospecto contem as informações relevantes necessárias ao
conhecimento pelos investidores da Oferta e do Fundo, suas atividades, os riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes;
(ii)
as informações prestadas neste Prospecto, bem como aquelas fornecidas ao
mercado durante todo o período da Oferta, são verdadeiras, consistentes, corretas e
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a
respeito da Oferta;
(iii)
as informações prestadas ao mercado durante todo o prazo de distribuição
e/ou que venham a integrar este Prospecto são suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iv)
este Prospecto foi elaborado de acordo com as normas pertinentes, incluindo,
mas não se limitando, a Instrução CVM 400;
(v)
as informações prestadas no Estudo de Viabilidade constante como anexo a
este Prospecto são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta; e
(vi)
é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das
informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a
Oferta.
O Coordenador Líder declarou que:
(i)
tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para
assegurar que (a) as informações prestadas pelo Administrador são verdadeiras,
consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao
mercado durante todo o prazo de distribuição, inclusive aquelas eventuais ou
periódicas constantes da atualização do registro do Fundo e as constantes do estudo
de viabilidade anexo ao Prospecto (conforme definido abaixo), são suficientes,
permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta.
(ii)
este Prospecto contem as informações relevantes necessárias ao
conhecimento pelos investidores da Oferta e do Fundo, suas atividades, os riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes;
(ii)
as informações prestadas neste Prospecto por ocasião do registro da Oferta,
bem como aquelas fornecidas ao mercado durante todo o período da Oferta são e
serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo
aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e
(iv)
este Prospecto foi elaborado de acordo com as normas pertinentes,
incluindo, mas não se limitando, a Instrução CVM 400.
5.2.

Resolução de Conflitos

O Fundo, seus Cotistas e o Administrador elegeram o foro da comarca da capital do
estado de São Paulo, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado
que possa ser, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do
Regulamento e deste Prospecto.

57

6. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA
6.1.

Autorização

A Emissão e a Oferta, observado o Direito de Preferência, a contratação dos
Coordenadores, dentre outros, foram aprovados por meio dos Atos do Administrador,
realizados em 04 de dezembro de 2020 e 15 de janeiro de 2021, cujo teor foi objeto
dos Fatos Relevantes divulgados em 04 de dezembro de 2020 e 15 de janeiro de
2021.
6.2.

Direitos, Vantagens e Restrições das Cotas

As Novas Cotas serão emitidas em classe única (não existindo diferenças acerca de
qualquer vantagem ou restrição entre as Novas Cotas) e correspondem a frações
ideais de seu patrimônio, tendo a forma nominativa e escritural e não sendo
resgatáveis, sendo que serão mantidas em contas de depósito em nome de seus
titulares perante o Escriturador das Novas Cotas.
6.3.

Número da Emissão

A presente emissão representa a 3ª (terceira) Emissão de Cotas do Fundo.
6.4.

Quantidade de Novas Cotas objeto da Oferta

Os Coordenadores, em conjunto com as Participantes Especiais e com as Corretoras
Consorciadas, realizará a distribuição pública de, inicialmente, 1.435.407 (um
milhão, quatrocentas e trinta e cinco mil, quatrocentas e sete) Novas Cotas, ao
preço de R$104,50 (cento e quatro reais e cinquenta centavos) por Cota, perfazendo
o montante de, inicialmente, R$150.000.031,50 (cento e cinquenta milhões, trinta
e um reais e cinquenta centavos), podendo o Montante Inicial da Oferta ser (i)
reduzido em virtude da distribuição parcial, desde que observado o Montante
Mínimo da Oferta ou (ii) aumentado em caso de utilização das Novas Cotas do Lote
Adicional.
6.5.

Custos da Oferta e da Distribuição

Todos os custos e despesas da Oferta, incluindo as comissões de estruturação,
coordenação e distribuição devidas às Instituições Participantes da Oferta,
conforme aplicável, serão de responsabilidade do Fundo .
A tabela abaixo demonstra os custos estimados, total e unitário, da Oferta,
calculada com base no valor da Oferta na Data de Emissão, assumindo a colocação
da totalidade das Novas Cotas inicialmente ofertadas, podendo haver alterações em
eventual emissão das Novas Cotas do Lote Adicional ou de Distribuição Parcial.
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Comissão de Distribuição (varíavel)
Comissão de Coordenação e
Estruturação (variável)
Taxa de Análise de Oferta Pública
(fixo)
Taxa de Distribuição Padrão (fixo)
Taxa de Distribuição Padrão
(variável)
Taxa de fiscalização da CVM (fixo)
Assessores legais (fixo)
Marketing, Roadshow e publicações
(fixo)
Tributos (varíavel)
Outros Custos
TOTAL

R$
3.750.000,79

%
2,500%

R$/Cota
2,61

750.000,16

0,500%

0,52

12.354,69

0,008%

0,01

37.064,11

0,025%

0,03

52.500,01

0,035%

0,04

317.314,36
200.000,00

0,212%
0,133%

0,22
0,14

50.000,00

0,033%

0,03

480.630,98
25.000,00

0,320%
0,017%

0,33
0,02

5.674.865,10 3,783%

3,95

Os custos listados acima, incluindo a Comissão de Estruturação e Comissão de
Distribuição, deverão ser integralmente suportados pelo Fundo.
2
Valores estimados com base na colocação do Valor Total da Emissão, acrescido de
tributos
3
Valores estimados.
1

Os custos listados acima serão de responsabilidade do Fundo.
Para mais informações sobre os comissionamentos a serem pagos pelo
Administrador aos Coordenadores, veja o item 6.26 - “Contrato de
Distribuição”, na página 80 deste Prospecto.
6.6.

Regime de distribuição das Novas Cotas

As Novas Cotas objeto da Oferta são distribuídas sob o regime de melhores esforços
de colocação pelas Instituições Participantes da Oferta.
6.7.

Prazo da Oferta

A Oferta terá início na data de divulgação do Anúncio de Início, em conformidade
com o previsto artigo 52 da Instrução CVM nº 400/03. A distribuição das Novas
Cotas da Oferta será encerrada na data de divulgação do Anúncio de
Encerramento, a qual deverá ocorrer (i) em até 6 (seis) meses após a divulgação
do Anúncio de Início, ou (ii) em prazo inferior, até a data de divulgação do Anúncio
de Encerramento.
6.8.

Investimento Mínimo

O valor mínimo a ser subscrito por Investidor no contexto da Oferta é de 10 (dez) Novas
Cotas, equivalente a R$1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais)por Investidor,
salvo se ao final do Prazo de Colocação (i) restar um saldo de Novas Cotas inferior ao
montante necessário para se atingir esta aplicação inicial mínima por qualquer
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Investidor, hipótese em que será autorizada a subscrição e a integralização do referido
saldo para que se complete integralmente a distribuição da totalidade das Novas Cotas,
ou; (ii) houver necessidade de rateio em razão da demanda pelas Novas Cotas superar
o montante das Novas Cotas.
O Investimento Mínimo não é aplicável aos Cotistas quando do exercício do Direito
de Preferência.
Não há limite máximo de aplicação em Novas Cotas do Fundo, respeitado o Montante
Inicial da Oferta.
6.9.

Plano de Distribuição

Os Coordenadores, observadas as disposições da regulamentação aplicável, realizará
a distribuição das Novas Cotas de acordo com o Plano de Distribuição de forma a
assegurar: (i) que o tratamento conferido aos Investidores seja justo e equitativo,
(ii) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus respectivos clientes, (iii)
que os representantes das Instituições Participantes da Oferta tenham acesso
previamente ao Regulamento e ao Prospecto para leitura obrigatória e que suas
dúvidas possam ser esclarecidas por pessoa designada pelos próprios
Coordenadores; (iv) o atendimento a quaisquer Investidores da Oferta interessados
na subscrição das Cotas, observadas as disposições referentes à Oferta Não
Institucional e à Oferta Institucional estabelecidas abaixo; e (v) que seja observado,
ainda, o Investimento Mínimo, inexistindo valores máximos. Não há qualquer outra
limitação à subscrição de Novas Cotas por qualquer Investidor (pessoa física ou
jurídica).
O Plano de Distribuição será fixado nos seguintes termos:
(i)
a Oferta terá como Público Alvo: (a) os Investidores Não Institucionais; e (b)
os Investidores Institucionais;
(ii)
após a disponibilização do Prospecto Preliminar e a divulgação do Aviso ao
Mercado, foram realizadas apresentações para potenciais Investidores, conforme
determinado pelos Coordenadores e observado o inciso (iii) abaixo;
(iii)
os materiais publicitários ou documentos de suporte às apresentações para
potenciais Investidores utilizados foram encaminhados à CVM, nos termos da
Instrução CVM nº 400/03 e da Deliberação CVM n.º 818/19;
(iv)
observado o artigo 54 da Instrução CVM nº 400/03, a Oferta somente terá início
com (a) a concessão do registro da Oferta pela CVM; (b) a divulgação do Anúncio de
Início, a qual deverá ser feita em até 90 (noventa) dias contados da concessão do
registro da Oferta pela CVM; e (c) a disponibilização do Prospecto Definitivo aos
Investidores;
(v)
os Cotistas que exercerem o Direito de Preferência deverão formalizar a sua
ordem de investimento durante o Período de Exercício do Direito de Preferência,
observado que a tais cotistas não se aplica o Investimento Mínimo;
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(vii) após o término do Período de Exercício do Direito de Preferência, será
divulgado o montante total de Novas Cotas subscritas e integralizadas pelos Cotistas
do Fundo em razão do exercício do Direito de Preferência e a quantidade de Novas
Cotas disponíveis para os Investidores adquirirem durante o Período de Alocação de
Ordens. CONSIDERANDO QUE O PERÍODO DE ALOCAÇÃO DE ORDENS ESTARÁ EM
CURSO CONCOMITANTEMENTE COM O PERÍODO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE
PREFERÊNCIA, OS PEDIDOS DE SUBSCRIÇÃO OU AS ORDENS DE INVESTIMENTO
ENVIADAS SOMENTE SERÃO ACATADAS ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE NOVAS COTAS QUE
REMANESCEREM APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE
PREFERÊNCIA, OBSERVADO AINDA, O CRITÉRIO DE COLOCAÇÃO DA OFERTA
INSTITUCIONAL, O CRITÉRIO DE COLOCAÇÃO DA OFERTA NÃO INSTITUCIONAL E A
POSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAL;
(viii) as Instituições Participantes da Oferta não aceitarão ordens de subscrição de
Novas Cotas, cujo montante de Novas Cotas solicitadas por Investidor seja superior
ao saldo remanescente de Novas Cotas divulgado no Comunicado de Encerramento
do Prazo para Exercício do Direito de Preferência;
(ix)
durante o Período de Alocação de Ordens, que será iniciado com a divulgação
do Anúncio de Início, as Instituições Participantes da Oferta receberão os Pedidos de
Subscrição dos Investidores Não Institucionais e as ordens de investimento dos
Investidores Institucionais, observado o Investimento Mínimo;
(x)
o Investidor Não Institucional que esteja interessado em investir em Novas
Cotas deverá formalizar seu(s) respectivo(s) Pedido(s) de Subscrição junto a uma
única Instituição Participante da Oferta, conforme o disposto no item “6.12 – Oferta
Não Institucional”, na página 64 deste Prospecto;
(xi)
as Instituições Participantes da Oferta são responsáveis pela transmissão à
B3 das ordens acolhidas no âmbito dos Pedidos de Subscrição;
(xii)
o Investidor Institucional que esteja interessado em investir em Novas Cotas
deverá enviar sua ordem de investimento para os Coordenadores, conforme disposto
no item “6.14 – Oferta Institucional”, na página 66 deste Prospecto;
(xiii) após o término do Período de Alocação de Ordens, a B3 consolidará (a) os
Pedidos de Subscrição enviados pelos Investidores Não Institucionais, sendo que cada
Instituição Participante da Oferta deverá enviar a posição consolidada dos Pedidos de
Subscrição dos Investidores Não Institucionais, inclusive daqueles que sejam Pessoas
Vinculadas, e (b) e as ordens de investimento dos Investidores Institucionais para
subscrição das Novas Cotas, conforme consolidação enviada pelos Coordenadores;
(xiv) os Investidores da Oferta que tiverem seus Pedidos de Subscrição ou as suas
ordens de investimento, conforme o caso, alocados, deverão assinar o boletim de
subscrição e o Termo de Adesão ao Regulamento, sob pena de cancelamento dos
respectivos Pedidos de Subscrição ou ordens de investimento, conforme o caso;
(xv)
a colocação das Novas Cotas será realizada de acordo com os procedimentos
da B3, bem como com o Plano de Distribuição;
(xvi) não será concedido qualquer tipo de desconto pelos Coordenadores aos
Investidores da Oferta interessados em subscrever Novas Cotas no âmbito da Oferta; e
(xvii) uma vez encerrada a Oferta, os Coordenadores divulgarão o resultado da
Oferta mediante divulgação do Anúncio de Encerramento, nos termos do artigo 29 e
do artigo 54-A da Instrução CVM nº 400.
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Não será firmado contrato de garantia de liquidez nem contrato de estabilização do
preço das Novas Cotas. Não haverá qualquer esforço de colocação das Novas Cotas
junto a investidores estrangeiros.
6.10. Direito de Preferência
É assegurado aos Cotistas que possuam Cotas na data de divulgação do Anúncio de
Início, devidamente integralizadas, e que estejam em dia com suas obrigações para
com o Fundo, o Direito de Preferência na subscrição das Novas Cotas inicialmente
ofertadas, conforme aplicação do Fator de Proporção para Subscrição de Novas Cotas.
Nesse sentido, cada Cota do Fundo detida pelos Cotistas equivalerá ao direito de
preferência de 0,73421489158 de Nova Cota objeto da Oferta.
A quantidade máxima de Novas Cotas a ser subscrita por cada Cotista no âmbito do
Direito de Preferência deverá corresponder sempre a um número inteiro, não sendo
admitida a subscrição de fração de Novas Cotas, observado que eventuais
arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número
inteiro (arredondamento para baixo). Não haverá exigência de aplicação mínima
para a subscrição de Novas Cotas no âmbito do exercício do Direito de Preferência.
Os Cotistas poderão manifestar o exercício de seu Direito de Preferência, total ou
parcialmente, durante o Período de Exercício do Direito de Preferência, observado
que (a) até o 9º (nono) Dia Útil subsequente à Data de Início do Período de Exercício
do Direito de Preferência (inclusive) junto à B3, por meio de seu respectivo agente
de custódia, observados os prazos e os procedimentos operacionais da B3; ou (b)
até o 10º (décimo) Dia Útil subsequente à Data de Início do Período de Exercício do
Direito de Preferência (inclusive) junto ao Escriturador e não perante os
Coordenadores, observados os seguintes procedimentos operacionais do
Escriturador: (i) o Cotista deverá possuir o cadastro regularizado no Escriturador;
(ii) deverá ser enviada uma via física do boletim de subscrição assinado com
reconhecimento de firma ao Escriturador até o término do prazo referido no item (b)
acima; e (iii) deverá ser enviado o comprovante de integralização ao Escriturador
até o término do prazo referido no item (b) acima, em qualquer uma das seguintes
agências especializadas do Escriturador, conforme os dados abaixo para contato:
Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações:
Email: ri.fundoslistados@btgpactual.com
Telefone: (11) 338324-69 ou (11) 3383-2513
Responsáveis pela área: Lorena Sapori.
Será permitido aos Cotistas ceder, a título oneroso ou gratuito, seu Direito de
Preferência a outros Cotistas ou a terceiros (cessionários), total ou parcialmente: (i)
por meio da B3, a partir da Data de Início do Período de Exercício do Direito de
Preferência (inclusive) e até até o 7º (sétimo) Dia Útil subsequente à Data de Início
do Período de Exercício do Direito de Preferência (inclusive), por meio de seu
respectivo agente de custódia, observados os prazos e os procedimentos
operacionais da B3; ou (ii) por meio do Escriturador, a partir da Data de Início do
Período de Exercício do Direito de Preferência, inclusive, até 9º (nono) Dia Útil
subsequente à Data de Início do Período de Exercício do Direito de Preferência
(inclusive), observados os procedimentos operacionais da B3 e do Escriturador,
conforme o caso, durante o Período de Exercício do Direito de Preferência.
No exercício do Direito de Preferência, os Cotistas (a) deverão indicar a quantidade
de Novas Cotas objeto da Oferta a ser subscrita, não se aplicando a tais Cotistas a
obrigação representada pelo Investimento Mínimo; e (b) terão a faculdade, como
condição de eficácia de ordens de exercício do Direito de Preferência e aceitação da
Oferta, nos termos do artigo 31 da Instrução CVM nº 400/03, de condicionar a sua
adesão à Oferta a que haja distribuição: (i) do Montante Inicial da Oferta; ou (ii)
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igual ou maior que o Montante Mínimo da Oferta e menor que o Montante Inicial da
Oferta. Caso a aceitação esteja condicionada ao item (ii) acima, o Investidor,
inclusive o Cotista que exercer seu Direito de Preferência, deverá indicar se pretende
receber (1) a totalidade das Novas Cotas subscritas; ou (2) uma quantidade
equivalente à proporção entre o número de Novas Cotas efetivamente distribuídas e
o número de Novas Cotas originalmente ofertadas, presumindo-se, na falta de
manifestação, o interesse em receber a totalidade das Novas Cotas objeto do Direito
de Preferência, do(s) Pedido(s) de Subscrição ou da ordem de investimento,
conforme o caso. Na hipótese de o Investidor indicar o item (2) acima, o valor
mínimo a ser subscrito por Investidor no contexto da Oferta poderá ser inferior ao
Investimento Mínimo por Investidor. Para maiores informações, verificar o item 6.18
“Distribuição Parcial e Subscrição Condicionada” na Seção 6. “Características da
Oferta”, na página 69 e seguintes deste Prospecto.
PARA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DA DISTRIBUIÇÃO PARCIAL E A
EVENTUAL
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
AOS
INVESTIDORES
QUE
CONDICIONAREM SUA ADESÃO À OFERTA NOS TERMOS DO ARTIGO 31 DA
INSTRUÇÃO CVM 400, VEJA O ITEM “DISTRIBUIÇÃO PARCIAL”, NA PÁGINA
69 DESTE PROSPECTO E “11. FATORES DE RISCO – RISCO DE NÃO
CONCRETIZAÇÃO DA OFERTA” E “RISCO DA NÃO COLOCAÇÃO DO MONTANTE
TOTAL DA OFERTA”, NAS PÁGINAS 97 e 96, RESPECTIVAMENTE DESTE
PROSPECTO.
A integralização das Novas Cotas subscritas durante o Período de Exercício do Direito
de Preferência será realizada na Data de Liquidação do Direito de Preferência e
observará os procedimentos operacionais da B3 e do Escriturador, conforme o caso.
Encerrado o Período de Exercício do Direito de Preferência junto à B3 e ao
Escriturador, e não havendo a subscrição da totalidade das Novas Cotas objeto da
Oferta, será divulgado 1° (primeiro) Dia Útil subsequente ao encerramento do
Período de Exercício do Direito de Preferência, o Comunicado de Encerramento do
Período de Exercício do Direito de Preferência por meio da página da rede mundial
de computadores: (a) do Administrador; (b) dos Coordenadores; (c) da B3; (d) da
CVM; (e) do Gestor; f (g) do Fundos.net, administrado pela B3, informando o
montante de Novas Cotas subscritas durante o Período de Exercício do Direito de
Preferência.
Durante o Período de Exercício do Direito de Preferência, o Cotista que exercer seu
Direito de Preferência e subscrever Novas Cotas receberá, quando realizada a
respectiva liquidação, recibo de Novas Cotas, que até a obtenção de autorização da
B3, não será negociável. Tal recibo é correspondente à quantidade de Novas Cotas
por ele adquirida, e se converterá em tal Nova Cota depois de, cumulativamente,
serem divulgados o Anúncio de Encerramento e o anúncio de divulgação de
rendimentos pro rata e ser obtida a autorização da B3, quando as Novas Cotas
passarão a ser livremente negociadas na B3.
Durante o período em que os recibos de Novas Cotas ainda não estejam convertidos
em Cotas, o seu detentor fará jus aos rendimentos pro rata relacionados aos
Investimentos Temporários calculados desde a data de sua integralização até a
divulgação do Anúncio de Encerramento.
6.11. Procedimento de Alocação
Haverá procedimento de coleta de ordens de investimento no âmbito da Oferta
conduzido pelos Coordenadores, posteriormente ao registro da Oferta pela CVM e à
divulgação do Prospecto Definitivo e do Anúncio de Início, para a verificação, junto
aos Investidores da Oferta, inclusive Pessoas Vinculadas, da demanda pelas Novas
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Cotas objeto da Oferta, considerando os Pedidos de Subscrição dos Investidores Não
Institucionais e o recebimento de ordens de investimento dos Investidores
Institucionais, observado o Investimento Mínimo, para a definição do montante total
de Novas Cotas a serem emitidas na Oferta.
6.12. Oferta Não Institucional
O Investidor Não Institucional, inclusive aquele considerado Pessoa Vinculada,
interessado em subscrever as Novas Cotas objeto da Oferta, deverá preencher e
apresentar a uma única Instituição Participante da Oferta suas ordens de investimento
por meio de um ou mais Pedido(s) de Subscrição, os quais serão considerados de
forma cumulativa.
Observado o disposto acima em relação ao exercício do Direito de Preferência, no
mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do Montante Inicial da Oferta, será destinado,
prioritariamente, à Oferta Não Institucional, sendo certo que os Coordenadores, em
comum acordo com o Administrador e o Gestor, poderá aumentar a quantidade de
Novas Cotas inicialmente destinada à Oferta Não Institucional até o limite máximo do
Montante Inicial da Oferta.
O Investidor Não Institucional, ao efetuar o(s) Pedido(s) de Subscrição, deverá indicar,
dentre outras informações, a quantidade de Novas Cotas que pretende subscrever,
observado o Investimento Mínimo, os procedimentos e normas de liquidação da B3 e o
quanto segue:
(i)
fica estabelecido que os Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas deverão, necessariamente, indicar no(s) Pedido(s) de Subscrição a sua
condição ou não de Pessoa Vinculada, nos termos do descrito na seção “6.16 Disposições Comuns ao Direito de Preferência, e à Oferta Não Institucional e à Oferta
Institucional”, abaixo na página 67 deste Prospecto;
(ii)
cada Investidor Não Institucional, incluindo os Investidores Não Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas, poderá, no(s) respectivo(s) Pedido(s) de Subscrição,
condicionar sua adesão à Oferta, nos termos do descrito no item 6.18 “Distribuição
Parcial e Subscrição Condicionada” na Seção 6 “Características da Oferta” na página
69 deste Prospecto”;
(iii)
a quantidade de Novas Cotas adquiridas e o respectivo valor do investimento
dos Investidores Não Institucionais serão informados a cada Investidor Não Institucional
até o Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação pela Instituição Participante
da Oferta que houver recebido o(s) respectivo(s) Pedido(s) de Subscrição, por meio de
mensagem enviada ao endereço eletrônico fornecido no(s) Pedido(s) de Subscrição ou,
na sua ausência, por telefone ou correspondência, devendo o pagamento ser feito de
acordo com a alínea (iv) abaixo limitado ao valor da ordem de investimento ou do(s)
Pedido(s) de Subscrição e ressalvada a possibilidade de rateio observado o critério de
colocação da oferta não institucional;
(iv)
cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento, à vista e em
moeda corrente nacional, do valor indicado no inciso (iii) acima à Instituição Participante
da Oferta junto à qual tenha realizado seu(s) respectivo(s) Pedido(s) de Subscrição, até
às 11:00 da Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual, o(s) Pedido(s) de
Subscrição será(ão) automaticamente cancelado(s) pela Instituição Participante da
Oferta;
(v)
até as 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição
Participante da Oferta junto à qual o(s) Pedido(s) de Subscrição tenha(m) sido
realizado(s), entregará a cada Investidor Não Institucional o recibo de Novas Cotas
correspondente à relação entre o valor do investimento pretendido constante do(s)
Pedido(s) de Subscrição e o Preço de Emissão, ressalvadas as possibilidades de
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desistência e cancelamento previstas no item “6.19 – Alteração das circunstâncias,
revogação ou modificação, suspensão e cancelamento da Oferta”, na página 70 deste
Prospecto e a possibilidade de rateio prevista na seção “6.13 – Critério de Colocação da
Oferta Não Institucional”, na página 65 deste Prospecto. Caso tal relação resulte em
fração de Novas Cotas, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente
ao maior número inteiro de Novas Cotas, desprezando-se a referida fração; e
(vi)
os Investidores Não Institucionais deverão realizar a integralização/liquidação
das Novas Cotas mediante o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em
recursos imediatamente disponíveis, de acordo com o procedimento descrito acima. As
Instituições Participantes da Oferta somente atenderão aos Pedidos de Subscrição feitos
por Investidores Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo
respectivo Investidor Não Institucional.
Os Pedidos de Subscrição serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto pelo disposto nos
incisos (i), (ii) e (iv) acima, e no item “6.19 – Alteração das circunstâncias, revogação
ou modificação, suspensão e cancelamento da Oferta”, na página 70 abaixo.
RECOMENDA-SE
AOS
INVESTIDORES
NÃO
INSTITUCIONAIS
INTERESSADOS NA REALIZAÇÃO DE PEDIDO(S) DE SUBSCRIÇÃO QUE (I)
LEIAM CUIDADOSAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES ESTIPULADOS NO(S)
PEDIDO(S) DE SUBSCRIÇÃO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AOS
PROCEDIMENTOS RELATIVOS À LIQUIDAÇÃO DA OFERTA E AS
INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE PROSPECTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS 96 A 117 DESTE PROSPECTO PARA
AVALIAÇÃO DOS RISCOS A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO, BEM COMO
AQUELES RELACIONADOS À EMISSÃO, À OFERTA E AS NOVAS COTAS, OS
QUAIS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS PARA O INVESTIMENTO NAS
NOVAS COTAS, BEM COMO O REGULAMENTO; (II) VERIFIQUEM COM A
INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA DE SUA PREFERÊNCIA, ANTES DE
REALIZAR O(S) SEU(S) PEDIDO(S) DE SUBSCRIÇÃO, SE ESSA, A SEU
EXCLUSIVO CRITÉRIO, EXIGIRÁ (A) A ABERTURA OU ATUALIZAÇÃO DE
CONTA E/OU CADASTRO; E/OU (B) A MANUTENÇÃO DE RECURSOS EM
CONTA CORRENTE NELA ABERTA E/OU MANTIDA, PARA FINS DE GARANTIA
DO(S) PEDIDO(S) DE SUBSCRIÇÃO; (III) VERIFIQUEM COM A INSTITUIÇÃO
PARTICIPANTE DA OFERTA DE SUA PREFERÊNCIA, ANTES DE REALIZAR
O(S) SEU(S) PEDIDO(S) DE SUBSCRIÇÃO, A POSSIBILIDADE DE DÉBITO
ANTECIPADO
DO(S)
PEDIDO(S)
POR
PARTE
DA
INSTITUIÇÃO
PARTICIPANTE DA OFERTA; E (IV) ENTREM EM CONTATO COM A
INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA DE SUA PREFERÊNCIA PARA
OBTER INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS SOBRE O PRAZO ESTABELECIDO
PELA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DO(S)
PEDIDO(S) DE SUBSCRIÇÃO OU, SE FOR O CASO, PARA A REALIZAÇÃO DO
CADASTRO NA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA, TENDO EM VISTA
OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS ADOTADOS POR CADA INSTITUIÇÃO
PARTICIPANTE DA OFERTA.
6.13. Critério de Colocação da Oferta Não Institucional
Caso o total de Novas Cotas objeto dos Pedidos de Subscrição apresentados pelos
Investidores Não Institucionais durante o Período de Alocação de Ordens, inclusive
aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, seja inferior a 75% (setenta e
cinco por cento) das Novas Cotas (sem considerar as Novas Cotas do Lote Adicional),
todos os Pedidos de Subscrição não cancelados serão integralmente atendidos, e as
Novas Cotas remanescentes serão destinadas aos Investidores Institucionais, nos
termos da Oferta Institucional.
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Não obstante ao disposto acima, caso o total de Novas Cotas correspondente aos
Pedidos de Subscrição exceda o percentual prioritariamente destinado à Oferta Não
Institucional e a totalidade dos Pedidos de Subscrição realizados pelos Investidores
Não Institucionais seja superior à quantidade de Novas Cotas remanescentes do
Período de Exercício do Direito de Preferência (adicionadas as Novas Cotas do Lote
Adicional, conforme o caso), serão rateados entre todos os Investidores Não
Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas,
conforme o caso, proporcionalmente ao montante de Novas Cotas indicado nos
respectivos Pedidos de Subscrição e não alocado aos Investidores Não
Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, não
sendo consideradas frações de Novas Cotas, e sempre limitado ao montante
R$1.000.065,00 (um milhão e sessenta e cinco reais) por Investidor Não
Institucional. Caso seja aplicado o rateio indicado acima, o Pedido de Subscrição
poderá ser atendido em montante inferior ao indicado por cada Investidor Não
Institucional, sendo que não há nenhuma garantia de que os Investidores Não
Institucionais venham a adquirir a quantidade de Cotas desejada. Os
Coordenadores, em comum acordo com o Administrador e o Gestor, poderá manter
a quantidade de Novas Cotas inicialmente destinada à Oferta Não Institucional ou
aumentar tal quantidade a um patamar compatível com os objetivos da Oferta, de
forma a atender, total ou parcialmente, os referidos Pedidos de Subscrição.
Os Coordenadores, em comum acordo com o Administrador e o Gestor, poderá manter
a quantidade de Novas Cotas inicialmente destinada à Oferta Não Institucional ou
aumentar tal quantidade a um patamar compatível com os objetivos da Oferta, de forma
a atender, total ou parcialmente, os referidos Pedidos de Subscrição.
No caso de um potencial Investidor Não Institucional efetuar mais de um Pedido de
Subscrição, os Pedidos de Subscrição serão considerados em conjunto, por Investidor
Não Institucional, para fins da alocação na forma prevista acima. Os Pedidos de
Subscrição que forem cancelados por qualquer motivo serão desconsiderados na
alocação descrita acima.
Na Oferta Não Institucional não serão consideradas na alocação, em
nenhuma hipótese, relações com clientes e outras considerações de
natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores e do Fundo.
6.14. Oferta Institucional
Após a divulgação do Comunicado de Encerramento do Prazo para Exercício do
Direito de Preferência e o atendimento dos Pedidos de Subscrição dos Investidores
Não Institucionais, as Novas Cotas objeto da Oferta remanescentes que não forem
colocadas na Oferta Não Institucional serão destinadas à colocação junto a
Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores, não sendo admitidas para
tais Investidores Institucionais reservas antecipadas e não sendo estipulados valores
máximos de investimento, observados os seguintes procedimentos:
(i)
os Investidores Institucionais, inclusive aqueles considerados Pessoas
Vinculadas, interessados em subscrever Novas Cotas objeto da Oferta deverão
apresentar suas ordens de investimento aos Coordenadores, até 1 (um) Dia Útil antes
do encerramento do Período de Alocação de Ordens, indicando a quantidade de Novas
Cotas a ser subscrita, inexistindo recebimento de reserva ou limites máximos de
investimento, observado o Investimento Mínimo por Investidor;
(ii)
fica estabelecido que os Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas deverão, necessariamente, indicar na ordem de investimento a sua
condição ou não de Pessoa Vinculada, nos termos do descrito no item “6.16 Disposições Comuns ao Direito de Preferência e à Oferta Não Institucional e à Oferta
Institucional”, abaixo na página 67 deste Prospecto;

66

(iii)
os Investidores Institucionais terão a faculdade, como condição de eficácia de
ordens de investimento e aceitação da Oferta, de condicionar sua adesão à Oferta,
nos termos do descrito na seção “6.18 - Distribuição Parcial e Subscrição Condicionada”,
abaixo na página 69 deste Prospecto;
(iv)
cada Investidor Institucional interessado em participar da Oferta Institucional
deverá assumir a obrigação de verificar se está cumprindo com os requisitos para
participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas ordens de investimento;
(v)
até o final do Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação, os
Coordenadores informarão aos Investidores Institucionais, por meio de mensagem
enviada ao endereço eletrônico fornecido na ordem de investimento ou, na sua
ausência, por telefone ou correspondência, sobre a quantidade de Novas Cotas
objeto da Oferta que cada um deverá subscrever e o Preço de Emissão; e
(vi)
os Investidores Institucionais integralizarão as Novas Cotas, à vista, em
moeda corrente nacional, na Data de Liquidação, de acordo com as normas de
liquidação e procedimentos aplicáveis da B3. Não havendo pagamento pontual, a
ordem de investimento será automaticamente desconsiderada.
As ordens de investimento serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto pelo disposto
nos incisos (ii), (iii) e (vi) acima, e no item “6.19 - Alteração das circunstâncias,
revogação ou modificação, suspensão e cancelamento da Oferta”, na página 70
abaixo.
6.15. Critério de Colocação da Oferta Institucional
Caso as ordens de investimento apresentadas pelos Investidores Institucionais
excedam o total de Novas Cotas remanescentes após o atendimento da Oferta Não
Institucional, os Coordenadores darão prioridade aos Investidores Institucionais que,
no entender dos Coordenadores, em comum acordo com o Administrador e o Gestor,
melhor atendam os objetivos da Oferta, quais sejam, constituir uma base
diversificada de investidores, integrada por investidores com diferentes critérios de
avaliação das perspectivas do Fundo e a conjuntura macroeconômica brasileira, bem
como criar condições para o desenvolvimento do mercado local de Fundos de
Investimento Imobiliário.
6.16. Disposições Comuns ao Direito de Preferência,
Institucional e à Oferta Institucional

à Oferta Não

Durante a colocação das Novas Cotas objeto da Oferta, o Cotista que exercer seu
Direito de Preferência, durante o Período de Exercício do Direito de Preferência e o
Investidor que subscrever a Nova Cota receberá, quando realizada a respectiva
liquidação, recibo de Cota que, até obtenção de autorização da B3, não será
negociável. Tal recibo é correspondente à quantidade de Novas Cotas por ele
adquirida, e se converterá em tal Cota depois de, cumulativamente, serem
divulgados o Anúncio de Encerramento e o anúncio de divulgação de rendimentos
pro rata e ser obtida a autorização da B3, quando as Novas Cotas passarão a ser
livremente negociadas na B3.
Durante o período em que os recibos de Novas Cotas ainda não estejam convertidos
em Cotas, o seu detentor fará jus aos rendimentos pro rata relacionados aos
Investimentos Temporários calculados desde a data de sua integralização até a
divulgação do Anúncio de Encerramento.
As Instituições Participantes da Oferta serão responsáveis pela transmissão à B3 das
ordens acolhidas no âmbito das ordens de investimento e dos Pedidos de Subscrição.
As Instituições Participantes da Oferta somente atenderão aos Pedidos de Subscrição
feitos por Investidores titulares de conta nelas abertas ou mantidas pelo respectivo
Investidor.
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Ressalvadas as referências expressas à Oferta Não Institucional e Oferta
Institucional, todas as referências à “Oferta” devem ser entendidas como referências
à Oferta Não Institucional e à Oferta Institucional, em conjunto.
Os Investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderão participar do Procedimento
de Alocação, sem qualquer limitação em relação ao valor total da Oferta, observado,
no entanto, que caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço)
da quantidade de Novas Cotas inicialmente ofertada no âmbito da Oferta, os Pedidos
de Subscrição e ordens de investimento das Pessoas Vinculadas serão cancelados,
sendo certo que esta regra não é aplicável ao Direito de Preferência. O investimento
nas Novas Cotas por Investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas
poderá reduzir a liquidez das Novas Cotas no mercado secundário. PARA
MAIS INFORMAÇÕES VER ITEM “PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS
NA OFERTA” DA SEÇÃO “11. FATORES DE RISCO” NA PÁGINA 97 DESTE
PROSPECTO.
Não será concedido desconto de qualquer tipo pelas Instituições Participantes da
Oferta aos Investidores interessados em adquirir as Novas Cotas.
6.17. Alocação e Liquidação da Oferta
As ordens recebidas por meio das Instituições Participantes da Oferta serão alocadas
seguindo os critérios estabelecidos pelos Coordenadores, devendo assegurar que o
tratamento conferido aos Investidores da Oferta seja justo e equitativo em
cumprimento ao disposto no artigo 33, §3º, inciso I, da Instrução CVM nº 400/03.
Com base nas ordens recebidas pela B3, incluindo aquelas decorrentes do exercício
do Direito de Preferência, nos Pedidos de Subscrição dos Investidores Não
Institucionais e nas ordens recebidas dos Investidores Institucionais, os
Coordenadores, na data do Procedimento de Alocação, conforme o cronograma
estimado da Oferta previsto neste Prospecto, verificará se: (i) o Montante Mínimo da
Oferta foi atingido; e (ii) o Montante Inicial da Oferta foi atingido; diante disto, os
Coordenadores definirão se haverá liquidação da Oferta, bem como seu volume final.
Até o final do dia do Procedimento de Alocação, os Coordenadores e o Fundo
divulgarão o Comunicado de Resultado Final da Alocação.
No caso de captação abaixo do Montante Inicial da Oferta, o Cotista ou o terceiro
cessionário que, ao exercer seu Direito de Preferência, condicionou a sua adesão à
Oferta, nos termos do artigo 31 da Instrução CVM nº 400/03, a que haja distribuição
da integralidade do Montante Inicial da Oferta, terá devolvidos os valores já
depositados acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo
nos Investimentos Temporários, calculados pro rata temporis, a partir da Data de
Liquidação do Direito de Preferência, com dedução, se for o caso, dos valores
relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de até
05 (cinco) Dias Úteis contados do Comunicado de Resultado Final da Alocação. Nesta
hipótese de restituição de quaisquer valores aos Cotistas estes deverão fornecer
recibo de quitação relativo aos valores restituídos.
Adicionalmente, no caso de captação abaixo do Montante Inicial da Oferta, o
Investidor da Oferta que, ao realizar seu(s) Pedido(s) de Subscrição ou ordens de
investimento, condicionou a sua adesão à Oferta, nos termos do artigo 31 da
Instrução CVM nº 400/03, a que haja distribuição da integralidade do Montante
Inicial da Oferta, este Investidor não terá o seu Pedido de Subscrição ou ordem de
investimento acatado, e, consequentemente, o mesmo será cancelado
automaticamente. Caso determinado Investidor da Oferta já tenha realizado
qualquer pagamento, estes valores depositados serão devolvidos aos Investidores
acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo nos
Investimentos Temporários, calculados pro rata temporis, a partir da Data de
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Liquidação, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes,
se a alíquota for superior a zero, no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis contados do
Comunicado de Resultado Final da Alocação. Nesta hipótese de restituição de
quaisquer valores aos Investidores estes deverão fornecer recibo de quitação relativo
aos valores restituídos.
A integralização de cada uma das Novas Cotas será realizada em moeda corrente
nacional, quando da sua liquidação, pelo Preço de Emissão, não sendo permitida a
aquisição de Novas Cotas fracionadas, observado que eventuais arredondamentos
serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro
(arredondamento para baixo). Cada um dos investidores deverá efetuar o
pagamento do valor correspondente ao montante de Novas Cotas que subscrever,
observados os procedimentos de colocação e os critérios de rateio, à Instituição
Participante da Oferta à qual tenha apresentado seu(s) respectivo(s) Pedido(s) de
Subscrição, observados os procedimentos de colocação e os critérios de rateio.
Após a verificação da alocação de que se trata acima, a Oferta contará com processo
de liquidação via B3, conforme abaixo descrito.
A liquidação física e financeira dos Pedidos de Subscrição e das ordens de
investimento se dará na Data de Liquidação, observados os procedimentos
operacionais da B3. As Instituições Participantes da Oferta farão sua liquidação
exclusivamente na forma do Contrato de Distribuição e no termo de adesão ao
Contrato de Distribuição, conforme o caso.
Caso, na Data de Liquidação, as Novas Cotas subscritas não sejam totalmente
integralizadas por falha dos Cotistas que exerceram o Direito de Preferência, dos
Investidores da Oferta e/ou pela Instituição Participante da Oferta, a integralização das
Novas Cotas objeto da falha poderá ser realizada junto ao Escriturador até o 5º (quinto)
Dia Útil imediatamente subsequente à Data de Liquidação pelo Preço de Emissão.
6.18. Distribuição Parcial e Subscrição Condicionada
Será admitida, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM nº 400/03, a
distribuição parcial das Novas Cotas, respeitado o Montante Mínimo da Oferta.
As Novas Cotas que não forem efetivamente subscritas e integralizadas durante o
Prazo de Colocação deverão ser canceladas.
O Cotista ou o terceiro cessionário, ou o Investidor da Oferta terão a faculdade, como
condição de eficácia de seus Pedidos de Subscrição, ordens de investimento ou
aceitação da Oferta, de condicionar a sua adesão à Oferta, nos termos do artigo 31
da Instrução CVM nº 400/03, a que haja distribuição: (i) do Montante Inicial da
Oferta; ou (ii) igual ou maior que o Montante Mínimo da Oferta e menor que o
Montante Inicial da Oferta.
Caso a aceitação esteja condicionada ao item (ii) acima, o Investidor, inclusive o
Cotista que exercer seu Direito de Preferência, ou o terceiro cessionário, deverá
indicar se, implementando-se a condição prevista, pretende receber: (1) a
totalidade das Novas Cotas subscritas; ou (2) uma quantidade equivalente à
proporção entre o número de Novas Cotas efetivamente distribuídas e o número de
Novas Cotas originalmente ofertadas, presumindo-se , na falta de manifestação, o
interesse em receber a totalidade das Novas Cotas objeto do Direito de
Preferência, do(s) Pedido(s) de Subscrição ou da ordem de investimento,
conforme o caso.
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Na hipótese de o Investidor indicar o item (2) acima, o valor mínimo a ser subscrito
por Investidor no contexto da Oferta poderá ser inferior ao Investimento Mínimo por
Investidor.
Adicionalmente, caso seja atingido o Montante Mínimo da Oferta, não haverá
abertura de prazo para desistência, nem para modificação do exercício do Direito de
Preferência, dos Pedidos de Subscrição e das ordens de investimento dos
Investidores da Oferta.
No caso de captação abaixo do Montante Inicial da Oferta, o Investidor que subscreveu
a Oferta ou Cotista ou terceiro cessionário que, ao exercer seu Direito de Preferência,
condicionou, no seu exercício do Direito de Preferência, a sua adesão à Oferta, nos
termos do artigo 31 da Instrução CVM nº 400/03, a que haja distribuição da
integralidade do Montante Inicial da Oferta ou de quantidade mínima de Novas Cotas
que não foi atingida pela Oferta, este Investidor ou Cotista ou terceiro cessionário não
terá o seu Pedido de Subscrição ou ordem de investimento acatado, e,
consequentemente, o mesmo será cancelado automaticamente. Caso determinado
Investidor da Oferta ou Cotista ou terceiro cessionário já tenha efetivado qualquer
pagamento, os valores já depositados serão devolvidos aos referidos Investidores,
acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo nos
Investimentos Temporários, calculados pro rata temporis, a partir da Data de Liquidação
do Direito de Preferência, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis
contados do anúncio que será divulgado pelo Administrador. Nesta hipótese de
restituição de quaisquer valores aos Cotistas estes deverão fornecer recibo de quitação
relativo aos valores restituídos.
OS INVESTIDORES DEVERÃO LER A SEÇÃO 11 “FATORES DE RISCO” DESTE
PROSPECTO, EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO “RISCO RELATIVOS À
OFERTA” NA PÁGINA 96 DESTE PROSPECTO.
6.19. Alteração das circunstâncias, revogação ou modificação, suspensão e
cancelamento da Oferta
O Coordenador Líder poderá requerer à CVM que autorize a modificar ou revogar a
Oferta, caso ocorram alterações substanciais, posteriores e imprevisíveis nas
circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido de registro de
distribuição, ou que o fundamentem, acarretando aumento relevante dos riscos
assumidos pelo Fundo e inerentes à própria Oferta, nos termos do artigo 25, caput,
da Instrução CVM 400. O pleito de modificação 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. Adicionalmente, o Coordenador Líder poderá
modificar a qualquer tempo a Oferta a fim de melhorar seus termos e condições para
os Investidores ou a fim de renunciar a condição da Oferta estabelecida pelo Fundo,
conforme disposto no artigo 25, § 3º, da Instrução CVM 400. Caso o requerimento
de modificação das condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para
distribuição da Oferta poderá ser adiado em até 90 (noventa) dias contados da
aprovação do pedido de registro, por iniciativa da CVM ou a requerimento do Gestor.
Se a Oferta for revogada, os atos de aceitação anteriores ou posteriores à revogação
serão considerados ineficazes, conforme o detalhado abaixo, sendo que os
Investidores que aderiram à Oferta deverão ser restituídos integralmente pelos
valores, bens ou direitos dados em contrapartida aos valores mobiliários ofertados,
na forma e nas condições previstas neste Prospecto. 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 divulgado nas páginas da
rede mundial de computadores das Instituições Participantes da Oferta, do
Administrador e da CVM, da B3 e do Fundos.net, administrado pela B3, no mesmo
veículo utilizado para a divulgação do Anúncio de Início, de acordo com o artigo 27
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da Instrução CVM 400. Os Participantes Especiais e as Corretoras Consorciadas
deverão se acautelar e se certificar, no momento do recebimento dos Pedidos de
Subscrição, dos Boletins de Subscrição ou dar ordens de investimento, conforme o
caso, de que o potencial Investidor está ciente de que a Oferta foi alterada e de que
tem conhecimento dos novas condições a ela aplicáveis.
Os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão confirmar expressamente,
até às 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data de recebimento de
comunicação comprovado que lhes foi encaminhada diretamente e que informará
sobre a modificação da Oferta seu interesse em manter suas ordens de investimento.
Em caso de silêncio, as Instituições Participantes da Oferta presumirão que os
Investidores pretendem manter a declaração de aceitação. O Coordenador Líder
deverá acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da
Oferta, de que o Investidor está ciente de que a Oferta foi alterada e que tem
conhecimento das novas condições, conforme o caso.
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM nº 400/03, a CVM (i) poderá suspender
ou cancelar, a qualquer tempo, uma oferta que: (a) esteja se processando em
condições diversas das constantes da Instrução CVM nº 400/03 ou do registro;
ou (b) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou
fraudulenta, ainda que depois de obtido o respectivo registro; e (ii) deverá
suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de
regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser
superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser
sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram
a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o
respectivo registro. No caso de resilição do Contrato de Distribuição, deverá ser
submetido à análise prévia da CVM pleito justificado de cancelamento do registro
da Oferta, para que seja apreciada a aplicabilidade do artigo 19, §4º da Instrução
CVM 400.
Cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar os Investidores que já tiverem
aderido à Oferta sobre a suspensão ou o cancelamento da Oferta. Caso a Oferta seja
suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM nº 400/03, o Investidor
poderá revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão à
respectiva Instituição Participante da Oferta até às 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil
subsequente à data em que foi comunicada a suspensão da Oferta, presumindo-se, na
falta da manifestação, o interesse do Investidor em não revogar sua aceitação. Se o
Investidor revogar sua aceitação, os valores até então integralizados serão devolvidos
acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo nos
Investimentos Temporários, calculados pro rata temporis, a partir da Data de Liquidação
do Direito de Preferência, Data ou da Data de Liquidação, com dedução, se for o caso,
dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo
de até 05 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.
Caso (i) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM
nº 400/03, ou (ii) a Oferta seja revogada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução
CVM nº 400/03, todos os atos de aceitação serão cancelados e a Instituição Participante
da Oferta com a qual o Investidor celebrou o(s) seu(s) respectivo(s) Pedido(s) de
Subscrição comunicará ao investidor o cancelamento da Oferta. Nesses casos, os valores
até então integralizados pelos Investidores serão devolvidos, acrescidos dos
rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo nos Investimentos
Temporários, calculados pro rata temporis, a partir da Data de Liquidação do Direito de
Preferência ou da Data de Liquidação, conforme o caso, com dedução, se for o caso, dos
valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de
até 05 (cinco) Dias Úteis contados da data da comunicação do cancelamento, da
revogação da Oferta ou da resilição do Contrato de Distribuição.
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Em qualquer hipótese, a revogação da Oferta torna ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos
investidores aceitantes os valores depositados acrescidos dos rendimentos líquidos
auferidos pelas aplicações do Fundo nos Investimentos Temporários, calculados pro rata
temporis, a partir da Data de Liquidação do Direito de Preferência ou da Data de
Liquidação, conforme o caso, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos
tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de até 05 (cinco) Dias
Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta, conforme disposto no artigo
26 da Instrução CVM nº 400/03.
Caso seja verificada divergência entre as informações constantes do Prospecto
Preliminar e deste Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido
pelo investidor ou a sua decisão de investimento, cada Instituição Participante da
Oferta deverá comunicar diretamente os Investidores que já tiverem aderido à
Oferta sobre a modificação efetuada, de modo que o Investidor poderá revogar sua
aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão à respectiva
Instituição Participante da Oferta até às 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil
subsequente à data em que foi comunicada a modificação, presumindo-se, na falta
da manifestação, o interesse do Investidor em não revogar sua aceitação. Se o
Investidor revogar sua aceitação, os valores até então integralizados serão
devolvidos acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo
nos Investimentos Temporários, calculados pro rata temporis, a partir da Data de
Liquidação do Direito de Preferência ou da Data de Liquidação, conforme o caso, com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota
for superior a zero, no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis contados da data da
respectiva revogação.
Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer
recibo de quitação relativo aos valores restituídos das Novas Cotas cujos valores tenham
sido restituídos.
6.20. Condições Precedentes
Adicionalmente ao disposto nos documentos da Oferta e na legislação aplicável, a
distribuição das Novas Cotas esteve sujeita às seguintes Condições Precedentes:
(i)
Obtenção pelo Coordenador Líder de todas as aprovações internas necessárias
para prestação dos serviços objeto deste Contrato;
(ii)
Aceitação pelo Coordenador Líder e pelo Gestor da contratação dos Assessores
Jurídicos e dos demais prestadores de serviços contratado no âmbito da Oferta, bem
como remuneração e manutenção de suas contratações pelo Gestor e pelo
Administrador;
(iii) Acordo entre as Partes quanto à estrutura da Oferta, do Fundo, das Novas Cotas
e ao conteúdo da documentação da operação em forma e substância satisfatória às
Partes e seus Assessores Jurídicos e em concordância com as legislações e normas
aplicáveis;
(iv) Obtenção do registro da Oferta concedido pela CVM, com as características
descritas neste Contrato e no Regulamento;
(v) Obtenção do registro das Novas Cotas para distribuição e negociação nos
mercados primários e secundários administrados e operacionalizados pela B3;
(vi) Manutenção do registro do Gestor perante a CVM, bem como do Formulário de
Referência na CVM devidamente atualizado;
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(vii) Negociação, formalização e registros, conforme aplicável, dos documentos
necessários para a efetivação da Oferta, incluindo, sem limitação, o presente
Contrato, Atos do Administrador, aprovando a realização da Oferta, entre outros, os
quais conterão substancialmente as condições da Oferta aqui propostas, sem prejuízo
de outras que vierem a ser estabelecidas em termos mutuamente aceitáveis pelas
Partes e de acordo com as práticas de mercado em operações similares;
(viii) Realização de Business Due Diligence previamente ao início do Road Show e à
data de liquidação;
(ix) Fornecimento, em tempo hábil, pelo Gestor e pelo Administrador ao
Coordenador Líder e aos Assessores Jurídicos, de todos os documentos e informações
corretos, completos, suficientes, verdadeiros, precisos, consistentes e necessários
para atender às normas aplicáveis à Oferta;
(x) Consistência, veracidade, suficiência, completude e correção de as informações
enviadas e declarações feitas pelo Gestor e pelo Fundo, conforme o caso, e
constantes dos documentos relativos à Oferta, sendo que o Gestor e o Fundo serão
responsáveis pela veracidade, validade, suficiência e completude das informações
fornecidas, sob pena do pagamento de indenização nos termos deste Contrato;
(xi) Não ocorrência de qualquer ato ou fato novo que resulte em alteração ou
incongruência verificada nas informações fornecidas ao Coordenador Líder que, a
exclusivo critério do Coordenador Líder, de forma razoável, deverá decidir sobre a
continuidade da Oferta;
(xii) Conclusão, de forma satisfatória ao Coordenador Líder, da Due Diligence
jurídica realizada pelos Assessores Jurídicos conforme padrão usualmente utilizado
pelo mercado de capitais em operações similares;
(xiii) Recebimento, com antecedência de 2 (dois) Dias Úteis da Data de Liquidação
da Oferta, em termos satisfatórios ao Coordenador Líder, da redação final do parecer
legal (legal opinion) dos Assessores Jurídicos, que não apontem inconsistências
materiais identificadas entre as informações fornecidas nos Prospectos e as
analisadas pelos Assessores Jurídicos durante o procedimento de Due Dilligence, bem
como confirme a legalidade, a validade e a exequibilidade dos documentos da Oferta,
incluindo os documentos do Fundo e das Novas Cotas, de acordo com as práticas de
mercado para operações da mesma natureza, sendo que as legal opinions não
deverão conter qualquer ressalva;
(xiv) Obtenção pelo Gestor, suas Afiliadas, pelo Fundo e pelas demais partes
envolvidas, de todas e quaisquer aprovações, averbações, protocolizações, registros
e/ou demais formalidades necessárias para a realização, efetivação, boa ordem,
transparência, formalização, precificação, liquidação, conclusão e validade da Oferta
e dos demais documentos da Oferta junto a: (i) órgãos governamentais e não
governamentais, entidades de classe, oficiais de registro, juntas comerciais e/ou
agências reguladoras do seu setor de atuação; (ii) quaisquer terceiros, inclusive
credores, instituições financeiras e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social – BNDES, se aplicável; (iii) órgão dirigente competente do Gestor;
(xv) Não ocorrência de alteração adversa nas condições econômicas, financeiras,
reputacionais ou operacionais do Fundo, do Gestor, do Administrador e/ou de
qualquer sociedade ou pessoa de seus respetivos Grupos Econômicos (conforme
abaixo definido), que altere a razoabilidade econômica da Oferta e/ou tornem
inviável ou desaconselhável o cumprimento das obrigações aqui previstas com
relação à Oferta, a exclusivo critério do Coordenador Líder;
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(xvi) Manutenção do setor de atuação do Fundo e não ocorrência de possíveis
alterações no referido setor por parte das autoridades governamentais que afetem
ou indiquem que possam vir a afetar negativamente a Oferta;
(xvii) Não ocorrência de qualquer alteração na composição societária do Gestor e/ou
de qualquer sociedade controladas ou coligadas do Gestor (diretas ou indiretas), de
qualquer controlador (ou grupo de controle) ou sociedades sob controle comum do
Gestor(sendo o Gestor e/ou Administrador, conforme o caso, e tais sociedades, em
conjunto, o “Grupo Econômico”), ou qualquer alienação, cessão ou transferência de
ações do capital social de qualquer sociedade do Grupo Econômico do Gestor, em
qualquer operação isolada ou série de operações, que resultem na perda, pelos atuais
acionistas controladores, do poder de controle direto ou indireto do Gestor;
(xviii) Manutenção de toda a estrutura de contratos e demais acordos existentes e
relevantes que dão ao Gestor e/ou ao Administrador e/ou a qualquer outra sociedade
de seus respectivos Grupos Econômicos, condição fundamental de funcionamento;
(xix) Que, nas datas de início da procura dos investidores e de distribuição das Novas
Cotas, todas as declarações feitas pelo Gestor e/ou Administrador e constantes nos
documentos da Oferta sejam verdadeiras e corretas, bem como não ocorrência de
qualquer alteração adversa e material ou identificação de qualquer incongruência
material nas informações fornecidas ao Coordenador Líder que, a seu exclusivo
critério, decidirá sobre a continuidade da Oferta;
(xx) Não ocorrência de (i) liquidação, dissolução ou decretação de falência de
qualquer sociedade do Grupo Econômico do Gestor; (ii) pedido de autofalência de
qualquer sociedade do Grupo Econômico do Gestor; (iii) pedido de falência formulado
por terceiros em face de qualquer sociedade do Grupo Econômico do Gestor e/ e não
devidamente elidido antes da data da realização da Oferta; (iv) propositura por
qualquer sociedade do Grupo Econômico do Gestor, de plano de recuperação
extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido
requerida ou obtida homologação judicial do referido plano; ou (v) ingresso por
qualquer sociedade do Grupo Econômico do Gestor em juízo, com requerimento de
recuperação judicial;
(xxi) Não ocorrência, com relação ao Administrador ou qualquer sociedade de seu
Grupo Econômico, de (i) intervenção, regime de administração especial temporária
(“RAET”), liquidação, dissolução ou decretação de falência do administrador do FII;
(ii) pedido de autofalência, intervenção, RAET; (iii) pedido de falência, intervenção,
RAET formulado por terceiros não devidamente elidido no prazo legal; (iv)
propositura de plano de recuperação extrajudicial a qualquer credor ou classe de
credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial
do referido plano; ou (v) ingresso em juízo com requerimento de recuperação
judicial, independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou
de sua concessão pelo juiz competente;
(xxii) Cumprimento pelo Gestor e pelo Administrador de todas as obrigações
aplicáveis previstas na Instrução CVM 400 incluindo, sem limitação, observar as
regras de período de silêncio relativas à não manifestação na mídia sobre a Oferta
previstas na regulamentação emitida pela CVM, bem como pleno atendimento ao
Código ANBIMA;
(xxiii)
Cumprimento, pelo Gestor, de todas as suas obrigações previstas neste
Contrato e nos demais Documentos da Oferta, exigíveis até a data de encerramento
da Oferta, conforme aplicáveis;
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(xxiv)

Recolhimento, pelo Fundo, de todos tributos, taxas e emolumentos

necessários à realização da Oferta, inclusive aqueles cobrados pela B3;
(xxv) Inexistência de violação ou indício de violação de qualquer dispositivo de
qualquer das Leis Anticorrupção pelo Gestor, pelo Administrador, pelo Fundo e/ou
qualquer sociedade do Grupo Econômico do Gestor e/ou do Grupo Econômico do
Administrador, e/ou por qualquer dos respectivos administradores ou funcionários;
(xxvi)
Não ocorrência de intervenção, por meio de qualquer autoridade
governamental, autarquia ou ente da administração pública, na prestação de serviços
fornecidos pelo Gestor, pelo Administrador ou por qualquer de suas respectivas
controladas;
(xxvii)
Não terem ocorrido alterações na legislação e regulamentação em vigor,
relativas às Novas Cotas e/ou ao Fundo, que possam criar obstáculos ou aumentar
os custos inerentes à realização da Oferta, incluindo normas tributárias que criem
tributos ou aumentem alíquotas incidentes sobre as Novas Cotas aos potenciais
investidores;
(xxviii) Verificação de que todas e quaisquer obrigações pecuniárias assumidas
pelo Gestor e/ou pelo Administrador, junto ao Coordenador Líder ou qualquer
sociedade de seu(s) grupo(s) econômico(s), advindas de quaisquer contratos, termos
ou compromissos, estão devida e pontualmente adimplidas;
(xxix)
Rigoroso cumprimento pelo Gestor, pelo Administrador e qualquer
sociedade do Grupo Econômico do Gestor e/ou do Grupo Econômico do
Administrador, da legislação ambiental e trabalhista em vigor aplicáveis à condição
de seus negócios (“Legislação Socioambiental”), adotando as medidas e ações
preventivas ou reparatórias, destinadas a evitar e corrigir eventuais danos ao meio
ambiente e a seus trabalhadores decorrentes das atividades descritas em seu objeto
social. O Gestor e o Administrador obrigam-se, ainda, a proceder a todas as
diligências exigidas para suas atividades econômicas, preservando o meio ambiente
e atendendo às determinações dos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais que,
subsidiariamente, venham a legislar ou regulamentar as normas ambientais em
vigor;
(xxx)
Autorização, pelo Gestor e pelo Administrador, para que o Coordenador
Líder possa realizar a divulgação da Oferta, por qualquer meio, com a logomarca do
Gestor e do Administrador nos termos do artigo 48 da Instrução CVM 400, para fins
de marketing, atendendo à legislação e regulamentação aplicáveis, recentes decisões
da CVM e às práticas de mercado;
(xxxi)
Acordo entre o Gestor e o Coordenador Líder quanto ao conteúdo do
material de marketing e/ou qualquer outro documento divulgado aos potenciais
investidores, com o intuito de promover a plena distribuição das Novas Cotas; e
(xxxii)
O Fundo deverá arcar com todos os custos e tributos da Oferta nos termos
deste Contrato.
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Anteriormente ao registro da Oferta, a não implementação de qualquer das
Condições Precedentes será tratada como uma hipótese de modificação da Oferta,
para os fins da Instrução CVM 400, uma vez que caracteriza-se como alteração
substancial, posterior e imprevisível que acarretam o aumento relevante dos riscos
assumidos pelo ofertante e inerentes à própria Oferta. Ainda, no caso de resilição,
voluntária ou involuntária, do Contrato de Distribuição, deverá ser submetido à
análise prévia da CVM pleito justificado de cancelamento do registro da Oferta, nos
termos do artigo 25 da Instrução CVM 400, para que seja apreciada a aplicabilidade
do artigo 19, §4º da Instrução CVM 400. PARA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DA
MODIFICAÇÃO DA OFERTA VER SEÇÃO “ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS,
REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO, SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DA
OFERTA” NA PÁGINA 70 DESTE PROSPECTO.
6.21. Demonstrações Financeiras do Fundo
As demonstrações financeiras do Fundo relativas aos três últimos exercícios sociais, com
os respectivos pareceres dos auditores independentes, e os informes mensais,
trimestrais e anuais, nos termos da Instrução CVM 472, são incorporados por referência
a este Prospecto, e se encontram disponíveis para consulta nos seguintes endereços:
https://www.gov.br/cvm/pt-br – (na página principal, clicar em “Regulados”,
clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, “Fundos de
Investimento” clicar em “Consulta a informações de fundos”, em seguida em “fundos
de investimento registrados”, buscar por e acessar “Fundo de Investimento
Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado”, clicar em “Fundos.NET” e, então,
localizar as “Demonstrações Financeiras” e os respectivos “Informe Mensal”,
“Informe Trimestral” e “Informe Anual”).
Caso, ao longo do período de distribuição da Oferta, haja a divulgação pelo Fundo de
alguma informação periódica exigida pela regulamentação aplicável, o Coordenador
Líder realizará a inserção no Prospecto das informações previstas pelos itens 6.1 e
6.2 do Anexo III da Instrução CVM 400.
6.22. Regulamento
As informações exigidas pelo artigo 15, incisos I a XXVI, da Instrução CVM 472 podem
ser encontradas no Regulamento do Fundo no artigo 1º “Do Fundo”, artigo 2º “Do
Objeto”, artigo 10º “Da Administração e Gestão”, artigo 15º “Da Emissão de Cotas
para Constituição do Fundo”, artigo 16º “Das Ofertas Públicas de Cotas do Fundo”,
artigo 17º, artigo 18º “Da taxa de ingressso”, artigo 19º “Da Política de Distribuição
de Resultado”, artigo 21º “Das Obrigações e Responsabilidade da Administradora”,
artigo 22º, artigo 26º “Da Remuneração da Administradora”, artigos 29º, 30º, 31º,
32º, 33º 34º, 35º e 37º “Da Assembleia Geral de Cotistas” e artigo 44º “Das
demonstrações financeiras” e artigo 47º “Da Amortização de Cotas, Dissolução e
Liquidação”.
As obrigações do Administrador previstas no artigo 30 da Instrução CVM 472 podem
ser encontradas no Regulamento no artigo 21 no “Das obrigações e responsabilidade
da Administradora”.
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Para acesso ao Regulamento do Fundo, consulte: https://www.gov.br/cvm/pt-br
(neste website acessar: na página principal, clicar em “Regulados”, clicar em
“Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM”, “Fundos de Investimento” clicar
em “Consulta a informações de fundos”, selecionar o tipo de fundo como “Fundos de
Investimento Imobiliário” e preencher o CNPJ do Fundo na caixa indicada, e então
selecionar “Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado”.
Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET e, então, procure pelo
“Regulamento”, e selecione a última versão disponível.
6.23. Declaração de Inadequação
OS COORDENADORES DECLARAM QUE O INVESTIMENTO EM COTAS DE FII
NÃO É ADEQUADO A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ
IMEDIATA, TENDO EM VISTA QUE OS FIIS ENCONTRAM POUCA LIQUIDEZ
NO MERCADO BRASILEIRO, A DESPEITO DA POSSIBILIDADE DE TEREM
SUAS COTAS NEGOCIADAS EM BOLSA DE VALORES OU MERCADO DE BALCÃO
ORGANIZADO. ALÉM DISSO, OS FIIS TÊM A FORMA DE CONDOMÍNIO
FECHADO, OU SEJA, NÃO ADMITEM A POSSIBILIDADE DE RESGATE DE SUAS
COTAS. DESSA FORMA, OS SEUS COTISTAS PODEM TER DIFICULDADES EM
ALIENAR SUAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO OU DE MONETIZAR
PARTE OU A TOTALIDADE DO VALOR DAS COTAS.
ADICIONALMENTE, OS INVESTIDORES DEVERÃO LER ATENTAMENTE A
SEÇÃO “FATORES DE RISCO” CONSTANTE NAS PÁGINAS 96 A 117 DESTE
PROSPECTO.
O INVESTIMENTO NESTE FUNDO É INADEQUADO PARA INVESTIDORES
PROIBIDOS POR LEI EM ADQUIRIR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO.
6.24. Admissão à Negociação das Novas Cotas do Fundo na B3
As Novas Cotas serão depositadas para (i) distribuição no mercado primário por meio
do DDA, e (ii) negociação e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de
bolsa, ambos administrados e operacionalizados pela B3, sendo a custódia das Novas
Cotas realizadas pela B3.
O Escriturador será responsável pela custódia das Novas Cotas que não estiverem
depositadas na B3.
É vedada a negociação das Novas Cotas do Fundo fora do ambiente de negociação
da B3.
As Novas Cotas somente poderão ser negociadas após a divulgação do Anúncio de
Encerramento e a obtenção de autorização da B3 para o início da negociação das Novas
Cotas, conforme procedimentos estabelecidos pela B3. PARA MAIS INFORMAÇÕES
VER ITEM “INDISPONIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO DAS NOVAS COTAS NO
MERCADO SECUNDÁRIO ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA” DA SEÇÃO “11.
FATORES DE RISCO” NA PÁGINA 97 DESTE PROSPECTO.
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6.25. Cronograma Estimado da Oferta
Encontra-se abaixo cronograma estimado das etapas de distribuição da Oferta:
Evento
1.
2.

Etapa
Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à
CVM e à B3
Divulgação do Aviso ao Mercado
Divulgação do Prospecto Preliminar

Data prevista
(¹)(²)(3)
04/12/2020
04/02/2021

Registro da Oferta
Divulgação do Anúncio de Início
Divulgação deste Prospecto Definitivo
Data de identificação dos Cotistas que terão Direito
Preferência
Início do período para exercício do Direito de
Preferência e negociação do Direito de Preferência
tanto na B3 quanto no Escriturador

22/02/2021

Início do Período de Alocação de Ordens

26/02/2021

Encerramento da negociação do Direito de
Preferência na B3
Encerramento do exercício do Direito de Preferência
na B3
Encerramento da negociação do Direito de
Preferência no Escriturador
Encerramento do exercício do Direito de Preferência
no Escriturador
Data de Liquidação do Direito de Preferência
Divulgação do Comunicado de Encerramento do
Período de Exercício do Direito de Preferência

08/03/2021

12.

Encerramento do Período de Alocação de Ordens

16/03/2021

13.

Data de realização do Procedimento de Alocação

17/03/2021

14.

Data de Liquidação da Oferta

22/03/2021

15.

Data máxima para a divulgação do Anúncio de
Encerramento

23/08/2021

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

23/02/2021

26/02/2021

10/03/2021
10/03/2021
11/03/2021
12/03/2021

(1) As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso
prévio, a critério dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser
comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos
25 e 27 da Instrução CVM nº 400/03.
(2) A principal variável do cronograma tentativo é o processo com a CVM.
(3) Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento
da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à
Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta
e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução
e reembolso dos valores dados em contrapartida às Cotas, veja as Seções “Alteração das Circunstâncias,
Revogação ou Modificação da Oferta” e “Suspensão ou Cancelamento da Oferta”, página 70 do
Prospecto.

As Novas Cotas somente poderão ser negociadas após a divulgação do
Anúncio de Encerramento e a obtenção de autorização da B3 para o início da
negociação das Novas Cotas, conforme procedimentos estabelecidos pela
B3. PARA MAIS INFORMAÇÕES VER ITEM “INDISPONIBILIDADE DE
NEGOCIAÇÃO DAS NOVAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO ATÉ O
ENCERRAMENTO DA OFERTA” DA SEÇÃO “11. FATORES DE RISCO” NA
PÁGINA 97 DESTE PROSPECTO.
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O Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, o Comunicado
de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência e quaisquer
comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão
informados por meio da disponibilização de documentos na rede mundial de
computadores, na página do Administrador, do Gestor, dos Coordenadores, dos
demais Participantes Especiais e Corretoras Consorciadas, da CVM, da B3 e do
Fundos.net, administrado pela B3, nos endereços indicados abaixo.
 Administrador:
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
(neste
website procurar por “Fundos de Investimentos Administrados pela BTG Pactual
Serviços Financeiros” e consulta pelo “Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito
Imobiliário Estruturado”, em seguida em “Documentos”, e, então, clicar em “Aviso ao
Mercado”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento”, no “Comunicado de
Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência” ou em quaisquer
comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).
 Coordenador Líder:
https://www.guide.com.br/ (neste website, na aba superior, selecionar “Produtos”,
em seguida clicar em “Ofertas Públicas”, na página seguinte localizar “Fundos
Imobiliários”, selecionar “Em andamento”, localizar “FII RBR Crédito Imobiliário
Estruturado - Oferta Pública de Distribuição da 3ª Emissão" e clicar em “+”, localizar
“Links Oficiais” e clicar em “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de
Encerramento”, no “Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito
de Preferência” ou em quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos
relacionados à Oferta)


Genial:
www.genialinvestimentos.com.br (neste website clicar em “ONDE INVESTIR”,
no ícone ao lado do logo da Genial, no canto superior esquerdo do website,
depois clicar em “Oferta Pública”, e, então, localizar o “Aviso ao Mercado”,
“Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento”, no “Comunicado de
Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência” ou em
quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à
Oferta).



Órama:
https://www.orama.com.br/oferta-publica (neste website, procurar por “RBR
Crédito Imobiliário Estruturado FII” e selecionar a seta ao lado direito, em
seguida em “Links Oficiais” selecionar o “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de
Início”, “Anúncio de Encerramento”, no “Comunicado de Encerramento do
Período de Exercício do Direito de Preferência” ou em quaisquer comunicados
ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).



CVM:

https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar
em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas
Registradas ou Dispensadas”, selecionar “2021” e clicar em “Entrar”, acessar em “R$” em
“Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em “Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito
Imobiliário Estruturado”, e, então, localizar o Aviso ao Mercado, do Anúncio de Início, do
Anúncio de Encerramento, do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do
Direito de Preferência ou de quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos
relacionados à Oferta)
 Fundos.net:
https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”,
clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Consulta a Fundos”, em seguida
em “Fundos de Investimento Registrados”, buscar por “Fundo de Investimento
Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado”, clicar em “Fundos.NET”, e, então,
localizar o “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento”, no
“Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência” ou
em quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).
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 B3:
www.b3.com.br (neste website, acessar a aba “Produtos e Serviços”, em “Solução
para Emissores”, localizar “Ofertas Públicas” e clicar em “saiba mais”, clicar em
“Ofertas em andamento”, selecionar “Fundos”, clicar em “Fundo de Investimento
Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado” e, então, localizar o “Aviso ao
Mercado”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento”, no “Comunicado de
Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência” ou em quaisquer
comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).
 Gestor:
www.rbrasset.com.br (neste website clicar em “áreas de atuação”, na sequência em
“produtos”, na sequência, dentro do produto “Fundo de Investimento Imobiliário RBR
Crédito Imobiliário Estruturado – RBRY11”, clicar em “mais informações”, clicar em
“O Fundo”, clicar em “Documentos da 3ª Emissão” e, então, clicar no “Aviso ao
Mercado”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento”, no “Comunicado de
Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência” ou em quaisquer
comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).
6.26. Contrato de Distribuição
Por meio do Contrato de Distribuição, o Fundo, representado por seu
Administrador, contratou os Coordenadores, para atuarem como instituição
intermediária líder da Oferta, responsável pelos serviços de distribuição das Novas
Cotas, consistindo no agenciamento de investidores incluídos no Público Alvo da
Oferta para aplicação de recursos no Fundo.
Breve Histórico do Coordenador Líder
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores é uma corretora de valores
fundada em 1967 como Corretora Indusval S.A. e que, em 2013, teve sua
estratégia reformulada e surgiu como uma plataforma aberta de investimentos 1.
Foi premiada como melhor corretora segundo o Ranking Broadcast Analistas da
Agência Estado2.Presente em 14 estados brasileiros 3, sua sede está localizada em
São Paulo e conta com filiais no Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Curitiba 4.
Em 2015 ampliou suas operações no Rio de Janeiro por meio da aquisição da
Gestora Simplific, empresa pertencente a um grupo renomado no mercado carioca
e, em 20165, expandiu a filial de Belo Horizonte por meio da absorção da carteira
da Corretora Geraldo Correa 6. Desde 2018, a Guide Investimentos faz parte da
Fosun, um grande conglomerado chinês, estruturado como uma holding de
investimentos, que investe no mundo todo, com ativos que ultrapassam US$ 85
bilhões7.
Em 2019 adquiriu a carteira de clientes da Corretora Magliano, retomando a
administração de fundos de investimentos 8. Em 2020 se tornou Dealer do Tesouro
Nacional e do Banco Central, sendo credenciada para promover desenvolvimento
do mercado primário e secundário de títulos públicos 9. Hoje, a Guide Investimentos
S.A. Corretora de Valores possui aproximadamente 400 agentes autônomos
credenciados10. É certificada pelos selos de qualificação operacional da B3 S.A. Brasil Bolsa e Balcão (Agro Broker, Execution Broker, Retail Broker e Nonresident
Investor Broker), selo B3 Certifica e ANBIMA 11.

https://www.arenadopavini.com.br/acoes-na-arena/corretora-indusval-vira-guide-e-lancaportal-para-pessoas-fisicas
2 http://broadcast.com.br/cadernos/financeiro/?id=c3FpcHUxa2xxU0hOZFlrTTcrN2doZz09
3 https://www.guide.com.br/escritorios-credenciados/
4 https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/encontreinstituicao
5https://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20150528/guide-investimentoscompra-operacao-gestao-recursos-simplific/265006
6https://planin.com/guide-investimentos-e-geraldo-correa-corretora-anunciam-parceriaestrategica/
7 https://exame.com/negocios/fosun-conclui-compra-de-70-da-guide-investimentos/
88 https://exame.com/negocios/magliano-invest-e-guide-investimentos-fecham-acordooperacional/
9 https://www.guide.com.br/conheca-guide/
10 https://www.guide.com.br/escritorios-credenciados/
11 https://www.guide.com.br/conheca-guide/
1
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Dentre as principais operações conduzidas pela Guide Investimentos, merecem
destaque:
• Coordenador Líder da Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da 6ª
Emissão do Fator Verità - Fundo de Investimento Imobiliário;
• Coordenador Líder da Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da 2ª
Emissão do AlianzaTrust Renda Imobiliária - Fundo de Investimento Imobiliário;
• Coordenador Líder da Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da 1ª
Emissão do Alianza Trust Renda Imobiliária - Fundo de Investimento Imobiliário;
• Coordenador Líder da Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da 2ª
Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Crédito Imobiliário, e;
• Coordenador Líder da Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da 6ª
Emissão do Fator Verità Fundo de Investimento Imobiliário – FII.
• Coordenador Líder da 4ª Emissão da Oferta Pública de Distribuição do Fundo de
Investimento Imobiliário - BTG Pactual Credito Imobiliário - FII;
• Coordenador Líder da 2ª Emissão da Oferta Pública de Distribuição do Fundo de
Investimento Imobiliário - NCH Recebíveis Imobiliários - FII; e
• Coordenador Líder da Oferta Pública de Distribuição de Cotas da 2ª Emissão do
Fundo de Investimento Imobiliário - Ourinvest Fundo de Fundos - FII. 1
Breve Histórico da Genial
A Genial Investimentos é uma plataforma completa de investimentos servindo
clientes individuais e institucionais em todas as suas necessidades no mercado
financeiro.
Como parte do Grupo Plural desde 2014, a Genial conta atualmente com mais de 350
colaboradores e está presente em São Paulo, Rio de Janeiro e Nova York, ofertando
ampla variedade de serviços e produtos de investimentos, tanto próprios como de
terceiros.
A
Genial
atua
digitalmente
a
partir
de
seu
app
e
website
(www.genialinvestimentos.com.br) como também por meio de sua rede de parceiros
credenciados (AAIs, Gestoras, Consultorias, Bancos e Cooperativas de Crédito) e em
junho de 2020 contava com cerca de 280 mil clientes e mais de R$35 bilhões de
ativos sob custódia.
Por meio de sua Corretora, a Genial atende desde o cliente de varejo iniciante até
aos mais sofisticados investidores institucionais estrangeiros, nos mercados de
ações, futuros, fundos imobiliários, tesouro direto, ETFs e outros, sempre
embarcando tecnologia e estabilidade em sua oferta de serviços. Além disto, por meio
de seus parceiros internacionais, possibilita acesso ao mercado de investimentos
offshore. No 1º semestre de 2020, a Genial ocupou a 8ª posição no ranking
corretagem de Renda Variável e 6ª posição no Ranking de Futuros, com 4,9% e 6,0%
de participação de mercado respectivamente, além de contar com R$ 6,6 bi de ações
e títulos de dívida sob custódia. 7
Embora a Genial se caracterize por ser uma plataforma de investimentos com
arquitetura aberta, ela também se destaca como gestora de fundos abertos, com
mais de R$14,7 bi de ativos sob gestão em fundos de Renda Fixa, Crédito Privado,
Renda Variável e Multimercados oferecidos em sua própria plataforma e em
plataformas de terceiros.
A Genial acredita que o desenvolvimento saudável do Mercado Brasileiro de Capitais
passa necessariamente por um aprofundamento da educação financeira do grande
público, e para isso produz uma vasta quantidade de conteúdos gratuitos distribuídos
pelas suas páginas e canais nas redes sociais, que contam no total com mais de 350
mil seguidores.8
Desde que passou a fazer parte do Grupo Plural, a Genial vem crescendo
consistentemente sua atividade em Mercado de Capitais, atuando de forma relevante
como coordenador de Ofertas Primárias nos mais diversos segmentos como Ações,
Debêntures, Produtos Estruturados e Fundos Imobiliários, sendo que neste último
encerrou o ano de 2019 na 3ª (terceira) posição no Ranking de Distribuição e o Plural,
seu grupo controlador, na 2ª (segunda) posição no Ranking de Originação, ambos
divulgados pela ANBIMA. 9

1

https://www.guide.com.br/investimentos/ofertas-publicas/
81

7 Bloomberg – Broker Activity Summary (30 de junho de 2020).
8 Considerados os seguidores nas redes sociais Facebook
(https://www.facebook.com/genialinvestimentos), Instagram
(https://www.instagram.com/genialinvestimentos/?hl=pt-br), LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/genialinvestimentos/?originalSubdomain=br),
YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UCYSOMA4Yx1CJvrdI8epLfnA) e Twitter
(https://twitter.com/genialinveste?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%
7Ctwgr%5Eauthor).
9 Ranking de Renda Fixa e Híbridos da ANBIMA, referente ao encerramento de 2019
(https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-decapitais/mercado-domestico-rendafixae-hibridos.htm).
Breve Histórico da Órama

A ÓRAMA DTVM S.A. (“ÓRAMA”) foi constituída em 14 de janeiro de 2011 e
teve a sua autorização para funcionamento concedida pelo Banco Central do
Brasil em 11 de fevereiro de 2011, bem como foi autorizada para o exercício
as atividades de Administrador de Carteira pela Comissão de Valores
Mobiliários em 10 de maio de 2011. A ÓRAMA foi constituída com o objetivo
de democratizar o acesso à indústria de fundos de investimento no Brasil.
Dessa forma, foi pioneira em promover a possibilidade de clientes de varejo
acessarem fundos de investimento até então alcançados apenas por
investidores que dispunham de quantias relevantes - entre R$ 50.000,00 e
R$ 500.000,00 - para investimento inicial. Naquele momento, as atividades
da ÓRAMA estavam voltadas para a: (i) subscrição de cotas de fundos de
investimento em cotas, por conta e ordem de seus clientes (exclusivamente
pessoas físicas); (ii) gestão não ativa das carteiras dos fundos de
investimento em cotas distribuídos; e (iii) distribuição de fundos de
investimento. O objetivo da ÓRAMA se tornou possível com a criação de
fundos de investimento em cotas - que investem de 95% a 100% de suas
cotas em determinados fundos alvo, sendo que para cada fundo ÓRAMA há
um único fundo alvo respectivo, excetuando o Rama Simples DI Tesouro FIRF Simples Longo Prazo, Rama Bolsa Mid Large - Small Cap FIA, Órama
Inflação FIRF IPCA Longo Prazo, Órama Ouro FIM e o Órama Ações FIC FIA,
que possuem políticas de investimento próprias e específicas - com aplicação
inicial de apenas R$ 1.000,00 (um mil reais).
Para acessar o maior número de potenciais investidores, a ÓRAMA lançou,
em 27 de julho de 2011, um portal de internet moderno, fácil e intuitivo, que
preza pelo autoatendimento de qualquer tipo de cliente, do mais sofisticado
ao iniciante em fundos de investimento. Um portal disponível 24 (vinte e
quatro horas) por dia, 7 (sete) dias por semana, com informações dos fundos
criados pela ÓRAMA, bem como de seus fundos alvo, com diversas
funcionalidades e ferramentas que auxiliam o investidor a entender as suas
expectativas de resultado e suas aversões ao risco para que tenha um
investimento adequado aos seus reais objetivos. A ÓRAMA oferece também
aos seus clientes um atendimento através de seu canal telefônico gratuito 0800 - e através de uma equipe comercial para atendimentos pessoais e
personalizados. Em outubro de 2016, o Portal da ÓRAMA foi completamente
reformulado para oferecer mais ferramentas e produtos aos clientes, além
de adotar critérios mais modernos de navegação. Também foi lançada uma
nova plataforma eletrônica de investimentos com o intuito de atender
agentes autônomos de investimento, consultores e gestores de valores
mobiliários. A plataforma eletrônica de investimentos foi desenvolvida em
formato White Label capaz de ser customizada e parametrizada de acordo
com a estratégia individualizada de cada contratante, obedecidas as
limitações específicas de cada atividade. Através dela é possível valorizar a
imagem do contratante, proporcionando um atendimento em escala e maior
transparência, priorizando sempre o melhor relacionamento com o cliente.
Já em fevereiro de 2017 foi lançado o aplicativo ÓRAMA para Android e iOS,
onde é oferecido aos clientes mais uma forma de acessar seus investimentos.
Além disso, a partir de outubro de 2018 a Órama recebeu autorização para
atuar como Participante de Negociação Pleno (PNP) nos mercados da B3.
Atualmente, a ÓRAMA oferece aos seus clientes, (i) subscrição, por conta e
ordem de seus clientes pessoas físicas, de cotas de fundos de investimentos
e de fundos de investimento em cotas; (ii) distribuição direta de fundos de
investimentos de diversos gestores independentes; (iii) gestão ativa e não
ativa das carteiras de fundos de investimento; (iv) operações de renda fixa
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(LCI’s, LCA’s, LC’s, CDB’s, COE, CRA, CRI, Debêntures, todos registrados na
CETIP); (v) serviços de consultoria; (vi) operações de renda variável através
da B3 (Bovespa e BM&F)1.
6.26.1.

Regime de Distribuição das Cotas

As Novas Cotas objeto da Oferta são distribuídas pelos Coordenadores sob o regime
de melhores esforços de colocação.
6.26.2.

Remuneração dos Coordenadores da Oferta

Nos termos do Contrato de Distribuição, o Fundo pagará ao Coordenador Líder a
seguinte remuneração:
(i)

Comissão de Coordenação e Estruturação: equivalente a 0,50% (cinquenta
centésimos por cento) sobre o valor total, calculado pelo Preço de Emissão,
das Novas Cotas subscritas e integralizadas, incluídas as Novas Cotas
subscritas no Período de Exercício do Direito de Preferência, bem como as
Novas Cotas do Lote Adicional, se emitidas (“Comissão de Coordenação”); e

(ii)

Comissão de Distribuição: equivalente a 2,50% (dois inteiros e cinquenta
centésimos por cento) sobre o valor total, calculado pelo Preço de Emissão,
das Novas Cotas subscritas e integralizadas, incluídas as Novas Cotas
subscritas no Período de Exercício do Direito de Preferência, bem como as
Novas Cotas do Lote Adicional, se emitidas (“Comissão de Distribuição”).

Nos termos dos respectivos Termos de Adesão ao Contrato de Distribuição dos
Coordenadores:
(a) a Genial fará jus ao equivalente a (i) 0,50% (cinquenta centésimos por
cento) sobre o valor total do montante efetivamente distribuído pela própria
Genial, calculado pelo Preço de Emissão, a título de Comissão de
Coordenação; (ii) 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento)
sobre o valor total do montante efetivamente distribuído pela própria Genial,
calculado pelo Preço de Emissão, a título de Comissão de Distribuição; (iii)
50% (cinquenta centésimos por cento) da receita da Oferta Institucional e
50% da diferença de mercado; e
(b) a Órama fará jus ao equivalente a (i) 0,50% (cinquenta centésimos por
cento) sobre o valor total do montante efetivamente distribuído pela própria
Orama, calculado pelo Preço de Emissão, a título de Comissão de
Coordenação; (ii) 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento)
sobre o valor total do montante efetivamente distribuído pela própria
Orama, calculado pelo Preço de Emissão, a título de Comissão de
Distribuição.
A Remuneração devida aos Coordenadores será paga pelo Fundo, à vista, em moeda
corrente nacional, no prazo de 1 (um) Dia Útil contado da Data de Liquidação. O
valor da Remuneração deverá ser pago em conta corrente a ser indicada pelos
Coordenadores ao Fundo. Nenhuma outra remuneração será contratada ou paga pelo
Fundo aos Coordenadores, direta ou indiretamente, por força ou em decorrência da
Oferta, sem prévia anuência do Fundo e manifestação favorável da CVM.
Todos os tributos, incluindo impostos, contribuições e taxas, bem como quaisquer
outros encargos que incidam ou venham a incidir, inclusive em decorrência de
majoração de alíquota ou base de cálculo, com fulcro em norma legal ou
regulamentar, sobre os pagamentos feitos pelo Fundo aos Coordenadores, no âmbito
do presente Contrato serão integralmente suportados pelo Fundo, de modo que
deverão acrescer a esses pagamentos valores adicionais suficientes para que os

Fonte: https://www.orama.com.br/compliance > clicar em Formulário de Referência ADM PJ
(https://oramamedia.s3.amazonaws.com/public_area_files/%C3%93rama_DTVM__Formul%C3%A1rio_de_Refer%C3%AAncia_2019_-_LOGO.pdf
1
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Coordenadores receba tais pagamentos líquidos de quaisquer tributos, como se tais
tributos não fossem incidentes (gross-up). Para fins desta seção, sem prejuízo de
quaisquer outros tributos que incidam ou venham a incidir sobre os referidos
pagamentos, considerar-se-ão os seguintes tributos: a Contribuição ao Programa de
Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS, a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e o Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISS.
6.26.3.

Procedimento de Distribuição

Os Coordenadores realizarão a distribuição das Novas Cotas, no Brasil, nos termos da
Instrução CVM nº 400/03, da Instrução CVM nº 472/08 e das demais disposições legais
e regulamentares aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores, sob regime de
melhores esforços.
Uma vez atingido o Montante Mínimo da Oferta, o Administrador e o Gestor, de comum
acordo com os Coordenadores, poderão decidir por encerrar a Oferta a qualquer
momento.
O Montante Inicial da Oferta poderá ser aumentado em função do exercício da opção de
emissão das Novas Cotas do Lote Adicional, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14,
da Instrução CVM nº 400/03.
As Novas Cotas subscritas durante o Período de Colocação serão integralizadas em
moeda corrente nacional, à vista, na Data de Liquidação das Novas Cotas.
Na hipótese de haver descumprimento, por quaisquer dos Participantes Especiais e
das Corretoras Consorciadas da Oferta, de quaisquer das obrigações previstas no
Contrato de Distribuição, no termo de adesão ao Contrato de Distribuição, na carta
convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou ainda, de
quaisquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta,
incluindo, sem limitação, aquelas previstas na Instrução CVM nº 400/03 e na
Instrução CVM nº 472/08 e, 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 e/ou Corretora Consorciada da Oferta
deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação
das Novas Cotas no âmbito da Oferta, a critério exclusivo dos Coordenadores,
devendo cancelar todas as intenções que tenha recebido e informar imediatamente
os Investidores, que com ele tenham realizado ordens, sobre o referido
cancelamento. Caso o Investidor já tenha efetuado o pagamento da ordem, os
valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, no prazo de
até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da respectiva
ordem, na conta corrente de sua titularidade por ele indicada no Boletim de
Subscrição.
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7. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DA OFERTA
7.1.

Destinação dos Recursos

O Gestor pretende destinar os recursos líquidos a serem captados na Oferta, inclusive
os recursos provenientes da eventual emissão de Novas Cotas do Lote Adiconal, de
forma discricionária e ativa e respeitado o previsto no Regulamento, na medida em
que surgirem oportunidades de investimento, para a aquisição dos Ativos Alvo e
Aplicações Financeiras. Nesta data, não existe documento vinculante assinado
entre o Fundo e/ou o Gestor para aquisição de qualquer Ativo Alvo. Para
mais informações sobre a discricionariedade do Administrador e do Gestor,
ver fator de risco “XXXI. Risco de discricionariedade de investimento pelo
Gestor” na página 107 do Prospecto.
Em caso de distribuição parcial das Novas Cotas e desde que atingido o Montante
Mínimo da Oferta, os recursos captados serão aplicados em conformidade com o
disposto nesta Seção, não havendo fontes alternativas para obtenção de recursos
pelo Fundo.
O Fundo poderá adquirir Ativos Alvo e Aplicações Financeiras com os recursos
captados no âmbito da Oferta em potencial situação de conflito de interesses. Para
tanto, será realizada Assembleia Geral para aprovação dos critérios de eleigibilidade
para a aquisição de tais ativos pelo Fundo. Para maiores informações, veja a seção
“Procuração de Conflito de Interesses” imediatamente abaixo.
A potencial (i) aquisição, pelo Fundo, de certificados de recebíveis imobiliários que,
cumulativamente ou não, sejam estruturados e/ou distribuídos e/ou alienados no
mercado secundário pela Administradora e/ou pela Gestora, bem como por suas
pessoas ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por
sociedades de seus respectivos grupos econômicos, desde que atendidos os critérios
listados no Anexo I, até o limite de 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do
Fundo; (ii) aquisição, pelo Fundo, de cotas de fundos de investimento imobiliário,
que sejam administrados e/ou geridos, e/ou estruturados e/ou distribuídos e/ou
alienados no mercado secundário, pelo Administrador, pela Gestora, bem como por
suas pessoas ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por
sociedades de seus respectivos grupos econômicos, desde que atendidos os critérios
listados no Anexo I, atrelados aos limites de concentração do patrimônio líquido do
Fundo; (iii) aquisição, pelo Fundo, de cotas de fundos de investimento não
imobiliários e que sejam expressamente autorizados pela Instrução CVM nº 472, de
31 de outubro de 2008, conforme alterada, notadamente no artigo 45, e não se
enquadrem na definição do item (iv) a seguir, como fundos de investimento em
participações e fundos de investimento em direitos creditórios, que sejam
administrados e/ou geridos, e/ou estruturados e/ou distribuídos e/ou alienados no
mercado secundário, pelo Administrador, pela Gestora, bem como por suas pessoas
ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de
seus respectivos grupos econômicos, desde que atendidos os critérios listados no
Anexo I, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo;
e (iv) aquisição ou alienação, exclusivamente para fins de “zeragem” de posições
pelo Fundo, de quaisquer Aplicações Financeiras, cuja contraparte ou emissor seja
a Administradora, bem como por suas pessoas ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da
Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de seus respectivos grupos econômicos, e,
no caso de fundos de investimento que se enquadrem na definição de Aplicações
Financeiras acima, que sejam administrados ou geridos pela Administradora ou pela
Gestora, bem como por suas pessoas ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da Instrução
CVM 472, e/ou por sociedades de seus respectivos grupos econômicos, com validade
até que haja necessidade de sua ratificação em função de alterações relevantes nos
cotistas do Fundo, em seu patrimônio líquido ou outras que ensejem tal necessidade
nos termos da regulamentação aplicável, com recursos captados no âmbito da Oferta
e com recursos já captados pelo Fundo anteriormente, sem a necessidade de
aprovação específica para cada aquisição a ser realizada. Para tanto, o Administrador
e o Gestor disponibilizarão aos Investidores uma minuta de Procuração de Conflito de
Interesses que poderá ser celebrada, de forma facultativa pelo Investidor, ou o Cotista
ou o terceiro cessionário que exercerem o Direito de Preferência, no mesmo ato da
assinatura do Boletim de Subscrição, outorgando, assim, poderes para um terceiro
representá-lo e votar em seu nome na Assembleia Geral de Cotista que deliberar sobre
a referida aquisição, nos termos descritos neste Prospecto Definitivo, conforme exigido
pelo artigo 34 da Instrução CVM 472. A Procuração de Conflito de Interesses não
poderá ser outorgada para o Administrador do Fundo, o Gestor do Fundo ou parte a
eles vinculada.
PARA MAIS INFORMAÇÕES VER ITEM “RISCO DE POTENCIAL CONFLITO DE
INTERESSE” DA SEÇÃO “11. FATORES DE RISCO” NA PÁGINA 103 DESTE
PROSPECTO.
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8. PROCURAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES
8.1.Nova Aprovação de Matérias com Conflito de Interesses
As Procurações de Conflito de Interesses poderão ser outorgadas pelos Cotistas, de
forma não obrigatória e sob condição suspensiva de que o investidor se
torne Cotista, conforme minuta a ser disponibilizada pelo Administrador e pelo
Gestor, para que seus respectivos outorgados o representem e votem em seu nome
na Assembleia Geral de Cotistas que deliberar pela (i) aquisição, pelo Fundo, de
certificados de recebíveis imobiliários que, cumulativamente ou não, sejam
estruturados e/ou distribuídos e/ou alienados no mercado secundário pela
Administradora e/ou pela Gestora, bem como por suas pessoas ligadas, nos termos
do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de seus respectivos
grupos econômicos, desde que atendidos os critérios listados no Anexo I, até o
limite de 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo; (ii) aquisição, pelo
Fundo, de cotas de fundos de investimento imobiliário, que sejam administrados
e/ou geridos, e/ou estruturados e/ou distribuídos e/ou alienados no mercado
secundário, pelo Administrador, pela Gestora, bem como por suas pessoas ligadas,
nos termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de seus
respectivos grupos econômicos, desde que atendidos os critérios listados no Anexo
I, atrelados aos limites de concentração do patrimônio líquido do Fundo; (iii)
aquisição, pelo Fundo, de cotas de fundos de investimento não imobiliários e que
sejam expressamente autorizados pela Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de
2008, conforme alterada, notadamente no artigo 45, e não se enquadrem na
definição do item (iv) a seguir, como fundos de investimento em participações e
fundos de investimento em direitos creditórios, que sejam administrados e/ou
geridos, e/ou estruturados e/ou distribuídos e/ou alienados no mercado secundário,
pelo Administrador, pela Gestora, bem como por suas pessoas ligadas, nos termos
do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de seus respectivos
grupos econômicos, desde que atendidos os critérios listados no Anexo I, até o
limite de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo; e (iv)
aquisição ou alienação, exclusivamente para fins de “zeragem” de posições pelo
Fundo, de quaisquer Aplicações Financeiras, cuja contraparte ou emissor seja a
Administradora, bem como por suas pessoas ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da
Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de seus respectivos grupos econômicos,
e, no caso de fundos de investimento que se enquadrem na definição de Aplicações
Financeiras acima, que sejam administrados ou geridos pela Administradora ou pela
Gestora, bem como por suas pessoas ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da
Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de seus respectivos grupos econômicos,
com validade até que haja necessidade de sua ratificação em função de alterações
relevantes nos cotistas do Fundo, em seu patrimônio líquido ou outras que ensejem
tal necessidade nos termos da regulamentação aplicável com recursos captados no
âmbito da Oferta e com recursos já captados pelo Fundo anteriormente; sem a
necessidade de aprovação específica para cada aquisição a ser realizada, tendo em
vista que nos termos da Instrução CVM 472 tal aquisição configura potencial conflito
de interesse. Da referida procuração constará orientação de voto permitindo que o
Cotista concorde ou não com a aquisição, pelo Fundo, de Cotas de FII
administrados pelo Administrador e/ou geridos pelo Gestor. A Procuração de
Conflito de Interesses não poderá ser outorgada para o Administrador do
Fundo, o Gestor do Fundo ou parte a eles vinculada.
Na hipótese de aprovação da matéria objeto de conflito de interesses descrita acima,
que não se confunde com a aprovação de tais operações, os critérios cumulativos
a serem observados para que o Fundo possa investir em:
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(A) certificados de recebíveis imobiliários que, cumulativamente ou não, sejam
estruturados e/ou distribuídos e/ou alienados no mercado secundário pela
Administradora e/ou pela Gestora, bem como por suas pessoas ligadas, nos
termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de seus
respectivos grupos econômicos, até o limite de 100% (cem por cento) do
patrimônio líquido do Fundo, serão:
Certificados de recebíveis imobiliários que:
(i)

no momento da aquisição tenham prazo máximo de vencimento não
superior a 20 (vinte) anos;

(ii)

possuam previsão de remuneração:

a.

pós-fixada indexada ao CDI; ou

c.

pré-fixada.

(iii)

indexados pelo IPCA ou IGPM;

(iv)

o nível de concentração do devedor seja igual ou menor a 10% (dez
por cento);

(v)

no momento da aquisição contem, isolada ou cumulativamente, com
garantias reais e/ou fidejussórias, tais como, a título exemplificativo,
alienação fiduciária de imóvel, alienação fiduciária de quotas ou ações,
conforme aplicável, cessão fiduciária de recebíveis, hipoteca, penhor,
aval ou fiança; e

(vi)

para distribuições públicas nos termos da Instrução CVM 476, deverá
ser respeitado eventual limite definido pela CVM para tal tipo de
operação, sendo certo que em eventuais alterações desse limite, não
será necessária realização de nova assembleia para que o Fundo esteja
autorizado a segui-lo.

(B) cotas de quaisquer tipos de fundos de investimento imobiliário que sejam regidos
pela Instrução CVM 472, que sejam administrados e/ou geridos, e/ou
estruturados e/ou distribuídos e/ou alienados no mercado secundário, pelo
Administrador, pela Gestora, bem como por suas pessoas ligadas, nos termos do
Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de seus respectivos
grupos econômicos, observado os seguintes limites de concentração do
patrimônio líquido do Fundo para os respectivos tipos de fundos de investimento
imobiliário que sejam regidos pela Instrução CVM 472:
(i)

No caso de aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliário do
Administrador e coligados, o limite de concentração deverá ser de até
50% (cinquenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo;

(ii)

No caso de aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliário do
gestor e coligados, o limite de concentração deverá ser de até 50%
(cinquenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo;
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(iii)

No caso de aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliário
conflitados, o limite de concentração deverá ser de até 50% (cinquenta
por cento) do patrimônio líquido do Fundo; e

(iv)

Para as cotas de fundos de investimento imobiliário conflitados cuja
classificação ANBIMA seja “FII de Títulos e Valores Mobiliários”, o limite
de concentração deverá ser de até 50% (cinquenta por cento) do
patrimônio líquido do Fundo.

(C)cotas de quaisquer tipos de fundos de investimento não imobiliário e que o

investimento seja autorizado pela Instrução CVM 472, como fundos de
investimento em participações e fundos de investimento em direitos creditórios,
que sejam administrados e/ou geridos, e/ou estruturados e/ou distribuídos e/ou
alienados no mercado secundário, pelo Administrador, pela Gestora, bem como
por suas pessoas ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou
por sociedades de seus respectivos grupos econômicos, até o limite de 50%
(cinquenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo.

INDEPENDENTEMENTE DA APROVAÇÃO DA MATÉRIA OBJETO DE CONFLITO DE
INTERESSES DESCRITA ACIMA, POSTERIORMENTE AO ENCERRAMENTO DE
CADA NOVA OFERTA DO FUNDO, O ADMINISTRADOR FARÁ UMA ANÁLISE
CONCRETA DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL E DO PASSIVO (NÚMEROS DE
COTISTAS) DO FUNDO DEPOIS DO ENCERRAMENTO DA REFERIDA OFERTA E,
COM BASE EM TAL ANÁLISE, DEFINIRÁ ACERCA DA NECESSIDADE OU NÃO DA
REALIZAÇÃO DE UMA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, PARA QUE AS
MATÉRIAS REFERENTES A POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSES
DELIBERADAS SEJAM RATIFICADAS PELOS COTISTAS DO FUNDO, NOS
TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL.
A Procuração de Conflito de Interesse poderá ser revogada pelo Cotista, unilateralmente,
a qualquer tempo até a data da realização da Assembleia Geral de Cotista que deliberar
pela (i) aquisição, pelo Fundo, de certificados de recebíveis imobiliários que,
cumulativamente ou não, sejam estruturados e/ou distribuídos e/ou alienados no
mercado secundário pela Administradora e/ou pela Gestora, bem como por suas
pessoas ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por
sociedades de seus respectivos grupos econômicos, desde que atendidos os critérios
listados no Anexo I, até o limite de 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do
Fundo; (ii) aquisição, pelo Fundo, de cotas de fundos de investimento imobiliário,
que sejam administrados e/ou geridos, e/ou estruturados e/ou distribuídos e/ou
alienados no mercado secundário, pelo Administrador, pela Gestora, bem como por
suas pessoas ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por
sociedades de seus respectivos grupos econômicos, desde que atendidos os critérios
listados no Anexo I, atrelados aos limites de concentração do patrimônio líquido do
Fundo; (iii) aquisição, pelo Fundo, de cotas de fundos de investimento não
imobiliários e que sejam expressamente autorizados pela Instrução CVM nº 472, de
31 de outubro de 2008, conforme alterada, notadamente no artigo 45, e não se
enquadrem na definição do item (iv) a seguir, como fundos de investimento em
participações e fundos de investimento em direitos creditórios, que sejam
administrados e/ou geridos, e/ou estruturados e/ou distribuídos e/ou alienados no
mercado secundário, pelo Administrador, pela Gestora, bem como por suas pessoas
ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de
seus respectivos grupos econômicos, desde que atendidos os critérios listados no
Anexo I, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo;
e (iv) aquisição ou alienação, exclusivamente para fins de “zeragem” de posições
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pelo Fundo, de quaisquer Aplicações Financeiras, cuja contraparte ou emissor seja
a Administradora, bem como por suas pessoas ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da
Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de seus respectivos grupos econômicos, e,
no caso de fundos de investimento que se enquadrem na definição de Aplicações
Financeiras acima, que sejam administrados ou geridos pela Administradora ou pela
Gestora, bem como por suas pessoas ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da Instrução
CVM 472, e/ou por sociedades de seus respectivos grupos econômicos, com validade
até que haja necessidade de sua ratificação em função de alterações nos cotistas do
Fundo, em seu patrimônio líquido ou outras que ensejem tal necessidade nos termos da
regulamentação aplicável, com recursos captados no âmbito da Oferta e com recursos
já captados pelo Fundo anteriormente; sem a necessidade de aprovação específica
para cada aquisição a ser realizada, de acordo com os mesmos procedimentos adotados
para sua outorga, ou seja, de forma física ou eletrônica, não sendo irrevogável e
irretratável. Dessa forma, o Cotista poderá revogar a procuração mediante: (i)
comunicação entregue ao Administrador do Fundo, de forma física, em sua sede (Praia
de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Rio de Janeiro - RJ), ou de forma eletrônica (via
e-mail) para o seguinte endereço eletrônico: ri.fundoslistados@btgpactual.com ; (ii)
envio de correio eletrônico (e-mail) de revogação ao endereço por meio do qual foi
convidado a outorgar a procuração, com cópia para o Administrador, no endereço
eletrônico: ri.fundoslistados@btgpactual.com ; ou, ainda, (iii) comparecimento pelo
Cotista à referida assembleia para exercício do seu voto.
Em que pese a disponibilização da Procuração de Conflito de Interesse, o Administrador
e o Gestor destacam a importância da participação dos Cotistas na Assembleia Geral de
Cotistas que deliberará sobre a (i) aquisição, pelo Fundo, de certificados de recebíveis
imobiliários que, cumulativamente ou não, sejam estruturados e/ou distribuídos e/ou
alienados no mercado secundário pela Administradora e/ou pela Gestora, bem como
por suas pessoas ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por
sociedades de seus respectivos grupos econômicos, desde que atendidos os critérios
listados no Anexo I, até o limite de 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do
Fundo; (ii) aquisição, pelo Fundo, de cotas de fundos de investimento imobiliário,
que sejam administrados e/ou geridos, e/ou estruturados e/ou distribuídos e/ou
alienados no mercado secundário, pelo Administrador, pela Gestora, bem como por
suas pessoas ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por
sociedades de seus respectivos grupos econômicos, desde que atendidos os critérios
listados no Anexo I, atrelados aos limites de concentração do patrimônio líquido do
Fundo; (iii) aquisição, pelo Fundo, de cotas de fundos de investimento não
imobiliários e que sejam expressamente autorizados pela Instrução CVM nº 472, de
31 de outubro de 2008, conforme alterada, notadamente no artigo 45, e não se
enquadrem na definição do item (iv) a seguir, como fundos de investimento em
participações e fundos de investimento em direitos creditórios, que sejam
administrados e/ou geridos, e/ou estruturados e/ou distribuídos e/ou alienados no
mercado secundário, pelo Administrador, pela Gestora, bem como por suas pessoas
ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de
seus respectivos grupos econômicos, desde que atendidos os critérios listados no
Anexo I, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo;
e (iv) aquisição ou alienação, exclusivamente para fins de “zeragem” de posições
pelo Fundo, de quaisquer Aplicações Financeiras, cuja contraparte ou emissor seja
a Administradora, bem como por suas pessoas ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da
Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de seus respectivos grupos econômicos, e,
no caso de fundos de investimento que se enquadrem na definição de Aplicações
Financeiras acima, que sejam administrados ou geridos pela Administradora ou pela
Gestora, bem como por suas pessoas ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da Instrução
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CVM 472, e/ou por sociedades de seus respectivos grupos econômicos, com validade
até que haja necessidade de sua ratificação em função de alterações relevantes nos
cotistas do Fundo, em seu patrimônio líquido ou outras que ensejem tal necessidade nos
termos da regulamentação aplicável com recursos no âmbito da Oferta; sem a
necessidade de aprovação específica para cada aquisição a ser realizada, tendo em vista
que referida aquisição é considerada uma situação de potencial conflito de interesses,
nos termos do artigo 34 da Instrução CVM nº 472, sendo certo que tal conflito de
interesses somente será descaracterizado mediante aprovação prévia de Cotistas
reunidos em Assembleia Geral de Cotistas, conforme quórum previsto no Regulamento
e na Instrução CVM nº 472.
Na data deste Prospecto, o Fundo possui 29,58% (vinte e nove inteiros e cinquenta e
oito centésimos por cento) do Patrimônio Líquido aplicado em Ativos Alvo
administrados, geridos, estruturados, distribuídos ou emitidos pelo Administrador,
pelo Gestor ou suas Pessoas Ligadas.
PARA MAIS INFORMAÇÕES VER ITEM “RISCO DE POTENCIAL CONFLITO DE
INTERESSE” DA SEÇÃO “11. FATORES DE RISCO” NA PÁGINA 103 DESTE
PROSPECTO.
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9. REGRAS DE TRIBUTAÇÃO
As regras gerais relativas aos principais tributos aplicáveis ao FII e aos seus Cotistas
encontram-se descritas a seguir. Recomendamos que cada investidor consulte seus
próprios assessores quanto à tributação a que está sujeito na qualidade de Cotista
de FII, levando em consideração as circunstâncias específicas do seu investimento.
9.1.1. Imposto sobre a Renda (“IR”)
De acordo com a legislação fiscal em vigor, a tributação dos Cotistas do Fundo pelo IR
tomará por base (a) a residência do Cotista no Brasil ou no exterior e (b) alguns eventos
que caracterizam o auferimento de rendimentos: (i) distribuição de rendimentos pelo
Fundo, (ii) cessão ou alienação de Cotas e (iii) resgate de Cotas, em atenção aos casos
expressamente previstos no Regulamento e neste Prospecto.
O Fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por
cento) dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em
balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada
ano.
Cotistas residentes no Brasil: os ganhos auferidos na cessão, alienação ou resgate
das Cotas, bem como os rendimentos distribuídos pelo Fundo sujeitam-se ao IR à
alíquota de 20%. Na distribuição de rendimentos ou no resgate de Cotas, o IR
incidente será retido na fonte, enquanto na cessão ou alienação das Cotas, deverá
ser recolhido pelo próprio Cotista, conforme as mesmas normas aplicáveis aos
ganhos de capital ou ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável.
Adicionalmente, sobre o valor de alienação em operações decorrentes de negociações
em ambientes de bolsa, mercado de balcão organizado ou mercado de balcão não
organizado com intermediação, haverá retenção do IR à alíquota de 0,005%.
O IR sobre a distribuição de rendimentos ou ganhos do Fundo, bem como o IR
incidente sobre a alienação ou resgate de Cotas do Fundo, serão considerados: (i)
antecipação do devido na declaração, no caso de beneficiário pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado; (ii) tributação exclusiva,
nos demais casos.
Conforme previsto na Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, são isentos de
tributação pelo IR os rendimentos distribuídos às pessoas físicas, residentes no Brasil ou
no exterior, pelo Fundo cujas Cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em
bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado. Além disso, o referido benefício
fiscal será concedido somente nos casos em que (i) o Fundo possua, no mínimo, 50
Cotistas, e (ii) não será concedido ao Cotista pessoa física titular de Cotas que
representem 10% ou mais da totalidade das Cotas emitidas pelo Fundo ou cujas Cotas
lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% do total de rendimentos
auferidos pelo Fundo.
Não há nenhuma garantia ou controle efetivo por parte do Administrador no sentido
de se manter o Fundo com as características previstas nos itens (i) e (ii) acima.
Ademais, o Administrador manterá as Cotas registradas para negociação secundária
exclusivamente na B3.
O INVESTIDOR PESSOA FÍSICA, AO SUBSCREVER OU ADQUIRIR COTAS
DESTE FUNDO NO MERCADO, DEVERÁ OBSERVAR SE AS CONDIÇÕES
PREVISTAS ACIMA SÃO ATENDIDAS PARA FINS DE ENQUADRAMENTO NA
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE E NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DE PESSOAS FÍSICAS.
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Cotistas residentes no exterior: como regra geral, os Cotistas residentes no exterior
sujeitam-se às mesmas normas de tributação pelo IR previstas para os residentes ou
domiciliados no país.
Não obstante, tratamento tributário mais benéfico poderá ser aplicado aos Cotistas
residentes no exterior que, cumulativamente, (i) não sejam residentes em Jurisdição
de Tributação Favorecida, e (ii) cujo investimento seja realizado por intermédio dos
mecanismos previstos na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.373, de 29
de setembro de 2014.
Nesse caso, os rendimentos distribuídos pelo Fundo aos Cotistas residentes no
exterior, constituídos como pessoas jurídicas e que não forem residentes em
Jurisdição de Tributação Favorecida, ficam sujeitos à incidência do IR, retido na fonte,
à alíquota de 15%.
Conforme previsto na Lei nº 11.033 e na Instrução Normativa nº 1.585, de 31 de
agosto de 2015, os rendimentos distribuídos pelo Fundo aos Cotistas pessoa física
residentes no exterior são isentos de tributação pelo IR, inclusive se tais Cotistas
forem residentes em Jurisdição de Tributação Favorecida. O referido benefício fiscal
será concedido somente nos casos em que (i) o Fundo possua, no mínimo, 50
Cotistas, e (ii) não será concedido ao Cotista pessoa física titular de Cotas que
representem 10% ou mais da totalidade das Cotas emitidas pelo Fundo ou cujas
Cotas lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% do total de
rendimentos auferidos pelo Fundo.
9.1.2. Tributação pelo Imposto sobre Operações Financeiros (“IOF”)
Operações que tenham por objeto a aquisição, cessão, resgate, repactuação de
títulos e valores mobiliários, bem como o pagamento de suas liquidações estão
sujeitas ao IOF/Títulos, na forma prevista no Decreto 6.306, de 14 de dezembro de
2007, conforme alterado.
Atualmente, somente haverá incidência de IOF no caso das hipóteses mencionadas
acima ocorrerem antes de 30 dias contados a partir da data do investimento no
Fundo. Neste caso, a incidência do IOF/Títulos será de 1% ao dia sobre o valor da
operação, limitado a um percentual do rendimento, conforme previsto pela legislação
fiscal em vigor, que é regressivo de acordo com o tempo, iniciando em 96% até
alcançar zero no 30º dia. A alíquota do IOF pode ser majorada a qualquer momento,
por meio de ato do Poder Executivo, até a alíquota máxima de 1,5% ao dia.
Conversões de moeda estrangeira para a moeda brasileira, bem como de moeda
brasileira para moeda estrangeira, porventura realizadas para fins de investimento ou
desinvestimento em Cotas do Fundo, estão sujeitas ao IOF/Câmbio. Atualmente, as
operações de câmbio realizadas em razão do ingresso e do retorno de recursos por
Cotistas relativos a investimentos no Fundo estão sujeitas à alíquota 0%. A qualquer
tempo, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada por ato do Poder Executivo até o
percentual de 25%, relativamente a transações ocorridas após este eventual aumento.
9.1.3. Tributação do Fundo
IR
Regra geral, a menos que os ganhos e rendimentos auferidos pela carteira do Fundo
sejam originados de aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável, eles não
sofrem tributação pelo IR.
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Caso os rendimentos auferidos pela carteira do Fundo decorram de aplicações
financeiras de renda fixa, o resultado positivo em questão estará sujeito às mesmas
regras de tributação aplicáveis às pessoas jurídicas, excetuadas as aplicações
efetuadas pelos FII em letras hipotecárias, letras de crédito imobiliários e certificados
de recebíveis imobiliários, por força da previsão contida no artigo 16-A da Lei nº
8.668, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 12.024. Eventual imposto pago
pela carteira do Fundo sobre ganhos e rendimentos oriundos de aplicações de renda
fixa e variável poderá ser compensado com o IR a ser retido na fonte, pelo Fundo,
quando da distribuição dos rendimentos aos Cotistas.
Ademais, nos termos da Lei nº 9.779, o percentual máximo do total das Cotas
emitidas pelo Fundo que o incorporador, construtor ou sócio de empreendimentos
imobiliários investidos pelo Fundo poderá subscrever ou adquirir no mercado,
individualmente ou em conjunto com pessoa a eles ligadas, é de 25%. Caso tal limite
seja ultrapassado, o Fundo estará sujeito à tributação aplicável às pessoas jurídicas.
Solução de Consulta nº 181 – Coordenação Geral de Tributação (COSIT)
Com base no disposto no §1º do artigo 16-A da Lei nº 8.668, combinado com o
disposto no artigo 3º da Lei nº 11.033, historicamente, os ganhos obtidos pela
carteira de FII, fruto da alienação de cotas de outros FII, não eram objeto de
tributação pelo IR, visto que alcançados pela isenção prevista nas regras citadas
acima.
No entanto, a partir da edição da Solução de Consulta nº 181, de 25 de junho de
2014, a Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal manifestou o
entendimento de que os ganhos obtidos pela carteira de FII na alienação de cotas de
outros FII deveriam ser tributados pelo IR sob a sistemática de ganhos líquidos,
mediante a aplicação da alíquota de 20%. Cabe notar que esse posicionamento da
Receita Federal possui efeito vinculante aos agentes fiscais e respaldam os
contribuintes que as aplicar, desde que se enquadre na hipótese por ela abrangida,
conforme previsão da Instrução Normativa nº 1.396, de 16 de setembro de 2013.
Diante disso, muito embora o Administrador e o Gestor acreditem que há razoáveis
argumentos para sustentar a improcedência legal da tributação pretendida pela
Receita Federal sobre os ganhos auferidos pela carteira de FII na alienação de cotas
de outros FII, conservadoramente tem-se procedido ao recolhimento do IR sobre
referido resultado positivo, prática que será mantida até que o assunto seja
devidamente esclarecido e pacificado.
IOF
As aplicações realizadas pelo Fundo estão sujeitas atualmente à incidência do
IOF/Títulos à alíquota de 0%, sendo possível a sua majoração a qualquer tempo,
mediante ato do Poder Executivo, até o percentual de 1,5% ao dia.
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10. POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO FUNDO
O Administrador deve prestar as seguintes informações periódicas sobre o Fundo:
a) mensalmente, até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês, o formulário
eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 39-I da Instrução CVM nº 472/08;
b) trimestralmente, até 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento de cada
trimestre, o formulário eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 39-II da Instrução
CVM nº 472/08;
c) anualmente, até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício:
i)
ii)
iii)

as demonstrações financeiras
o parecer do Auditor Independente;
o formulário eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 39-V da Instrução
CVM nº 472/08.

d) anualmente, tão logo receba, o relatório do Representante dos Cotistas;
e) até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral de Cotistas; e
f) no mesmo dia de sua realização, o sumário das decisões tomadas na Assembleia
Geral de Cotistas.
Os pedidos de registro de distribuições públicas de novas Cotas deverão ser
acompanhados do formulário eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 39-V da
Instrução CVM nº 472/08, atualizado pelo Administrador na data do referido pedido
de registro.
O Administrador deverá, ainda, manter sempre disponível em sua página na rede
mundial de computadores o Regulamento, em sua versão vigente e atualizada.
O Administrador deve disponibilizar aos Cotistas os seguintes documentos, relativos
a informações eventuais sobre o Fundo:
a) edital de convocação, proposta de administração e outros documentos relativos a
Assembleias Gerais de Cotistas extraordinárias, no mesmo dia de sua convocação;
b) até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral de Cotistas
extraordinária;
c) fatos relevantes;
d) no mesmo dia de sua realização, o sumário das decisões tomadas na Assembleia
Geral de Cotistas extraordinária; e
e) em até 2 (dois) dias, os relatórios e pareceres encaminhados pelo Representante
dos Cotistas, com exceção daquele mencionado no item d) acima.
A divulgação de informações referidas nesta seção deve ser feita na página do
Administrador na rede mundial de computadores, em lugar de destaque e disponível
para acesso gratuito, e mantida disponível ao Cotista em sua sede.
O Administrador deverá, ainda, simultaneamente à publicação referida no parágrafo
anterior, enviar as informações referidas nesta seção à B3, bem como à CVM, através
do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial
de computadores.
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Considera-se o correio eletrônico uma forma de correspondência válida entre o
Administrador e os Cotistas e a CVM, inclusive para o envio de informações e
documentos previstos nesta seção, bem como para a convocação de Assembleias
Gerais e procedimentos de consulta formal.
O envio de informações por meio eletrônico prevista acima dependerá de autorização
do Cotista.
O Administrador deve manter em sua página na rede mundial de computadores, pelo
prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados de sua divulgação, ou por prazo superior
por determinação expressa da CVM, em caso de processo administrativo, todos os
documentos e informações, periódicas ou eventuais, exigidos pela Instrução CVM nº
472/08, bem como indicação dos endereços físicos e eletrônicos em que podem ser
obtidas as informações e documentos relativos ao Fundo.
O Administrador deve manter, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, ou por prazo
superior por determinação expressa da CVM, em caso de processo administrativo,
toda a correspondência, interna e externa, todos os relatórios e pareceres
relacionados com o exercício de suas atividades.
Compete ao Cotista manter o Administrador atualizado a respeito de qualquer
alteração que ocorrer em suas informações de cadastro ou no seu endereço eletrônico
previamente indicado, isentando o Administrador de qualquer responsabilidade
decorrente da falha de comunicação com o Cotista, ou ainda, da impossibilidade de
pagamento de rendimentos do Fundo, em virtude de informações de cadastro
desatualizadas.
Nos termos do artigo 15, inciso XXII, da Instrução CVM nº 472/08, o Administrador
compromete-se a informar, mediante a publicação de fato relevante, qualquer evento
que acarrete a alteração no tratamento tributário aplicável ao Fundo e/ou aos seus
Cotistas, incluindo, mas não se limitando, as seguintes hipóteses: (i) na hipótese do
investimento do Fundo ser passível da isenção prevista nos termos do artigo 3º,
parágrafo Único, da Lei nº 11.033/04, caso a quantidade de cotistas se torne inferior
a 50 (cinquenta); e (ii) caso as cotas deixem de ser negociadas em mercado de bolsa.
O tratamento tributário do Fundo pode ser alterado a qualquer tempo,
independentemente de quaisquer medidas que o Administrador adote ou possa
adotar, em caso de alteração na legislação tributária vigente.
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11. FATORES DE RISCO
ANTES DE DECIDIR POR ADQUIRIR NOVAS COTAS, OS INVESTIDORES
DEVEM CONSIDERAR CUIDADOSAMENTE, À LUZ DE SUAS PRÓPRIAS
SITUAÇÕES FINANCEIRAS E OBJETIVOS DE INVESTIMENTO, TODAS AS
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NESTE PROSPECTO E NO REGULAMENTO E
AVALIAR OS FATORES DE RISCO DESCRITOS NESTA SEÇÃO. O
INVESTIMENTO NAS NOVAS COTAS ENVOLVE UM ALTO GRAU DE RISCO.
INVESTIDORES DEVEM CONSIDERAR AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTA
SEÇÃO, EM CONJUNTO COM AS DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE
PROSPECTO, ANTES DE DECIDIR EM ADQUIRIR NOVAS COTAS. EM
DECORRÊNCIA DOS RISCOS INERENTES À PRÓPRIA NATUREZA DO FUNDO,
INCLUINDO, ENTRE OUTROS, OS FATORES DE RISCO DESCRITOS NESTA
SEÇÃO,
PODERÁ
OCORRER
PERDA
OU
ATRASO,
POR
TEMPO
INDETERMINADO, NA RESTITUIÇÃO AOS COTISTAS DO VALOR INVESTIDO
OU EVENTUAL PERDA DO VALOR PRINCIPAL DE SUAS APLICAÇÕES.
Tendo em vista a natureza dos investimentos a serem realizados pelo Fundo, os
Cotistas devem estar cientes dos riscos a que estarão sujeitos os investimentos e
aplicações do Fundo, conforme descritos abaixo, não havendo, garantias, portanto,
de que o capital efetivamente integralizado será remunerado conforme expectativa
dos Cotistas.
Não obstante a diligência do Administrador e do Gestor em colocar em prática a
Política de Investimento delineada, os investimentos do Fundo estão, por sua
natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado, risco de crédito, risco
sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de
atuação e, mesmo que o Administrador e o Gestor mantenham rotinas e
procedimentos de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa
eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os Cotistas.
A seguir encontram-se descritos os principais riscos inerentes ao Fundo, os quais não
são os únicos aos quais estão sujeitos os investimentos no Fundo e no Brasil em
geral. Os negócios, situação financeira ou resultados do Fundo podem ser adversa e
materialmente afetados por quaisquer desses riscos, sem prejuízo de riscos
adicionais que não seja atualmente de conhecimento do Administrador ou que sejam
julgados de pequena relevância neste momento.
I.
(i)

Riscos relativos à Oferta
Riscos da não colocação do Montante Total da Oferta
Existe a possibilidade de que, ao final do prazo da Oferta, não sejam subscritas
ou adquiridas a totalidade das Cotas ofertadas, fazendo com que o Fundo tenha
um patrimônio inferior ao Montante Total da Oferta. 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.
Ainda, em caso de distribuição parcial, a quantidade de Novas Cotas distribuídas
será inferior ao Montante Inicial da Oferta, ou seja, existirão menos Novas Cotas
do Fundo em negociação no mercado secundário, o que poderá reduzir a liquidez
das Novas Cotas do Fundo.
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(ii)

Risco de não concretização da Oferta
Caso não seja atingido o Montante Mínimo da Oferta, esta será cancelada e os
Investidores poderão ter seus pedidos cancelados. Neste caso, caso os
Investidores já tenham realizado o pagamento das Cotas para a respectiva
Instituição Participante da Oferta, a expectativa de rentabilidade de tais recursos
pode ser prejudicada, já que, nesta hipótese, os valores serão restituídos líquidos
de tributos e encargos incidentes sobre os rendimentos incorridos no período, se
existentes, sendo devida, nessas hipóteses, apenas os rendimentos líquidos
auferidos pelas aplicações em cotas de fundos de investimento ou títulos de
renda fixa, públicos ou privados, realizadas no período.

(iii)

Risco de falha de liquidação pelos Investidores
Caso na Data de Liquidação os Investidores não integralizem as Novas Cotas
conforme seu respectivo Pedido de Subscrição, o Montante Mínimo da Oferta
poderá não ser atingido, podendo, assim, resultar em não concretização da
Oferta. Nesta hipótese, os Investidores incorrerão nos mesmos riscos
apontados em caso de não concretização da Oferta.

(iv) Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países
de economia emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o preço de
mercado dos valores mobiliários brasileiros, inclusive o preço de mercado das
Cotas
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de cotas de FII é
influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado
de outros países, incluindo países da América Latina, Ásia, Estados Unidos,
Europa e outros. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses
outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos
valores mobiliários emitidos no Brasil. Crises no Brasil e nesses países
podem reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários emitidos
no Brasil, inclusive com relação às Cotas. No passado, o desenvolvi mento
de condições econômicas adversas em outros países considerados como
mercados emergentes resultou, em geral, na saída de investimentos e,
consequentemente, na redução de recursos externos investidos no Brasil.
Qualquer dos acontecimentos acima mencionados poderá afetar
negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de
negociação das Cotas.
(v) Indisponibilidade de negociação das Novas Cotas no mercado secundário até o
encerramento da Oferta
Conforme previsto no item “6.24. Admissão à Negociação das Novas Cotas do
Fundo na B3” na página 77 deste Prospecto, as Cotas subscritas ficarão
bloqueadas para negociação no mercado secundário até o encerramento da
Oferta, sujeito, ainda, à obtenção de autorização da B3 para o início da
negociação das Novas Cotas, conforme procedimentos estabelecidos pela B3 .
Nesse sentido, cada Investidor deverá considerar essa indisponibilidade de
negociação temporária das Cotas no mercado secundário como fator que
poderá afetar suas decisões de investimento.
(vi)

Participação de pessoas vinculadas na Oferta
Os Investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderão participar do
Procedimento de Alocação, sem qualquer limitação em relação ao valor total da
Oferta, observado, no entanto, que caso seja verificado excesso de demanda
superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Novas Cotas inicialmente ofertada
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no âmbito da Oferta, os Pedidos de Subscrição e ordens de investimento das
Pessoas Vinculadas serão cancelados, sendo certo que esta regra não é aplicável
ao Direito de Preferência. A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderá:
(a) reduzir a quantidade de Novas Cotas para o público em geral, reduzindo
liquidez dessas Cotas posteriormente no mercado secundário; e (b) prejudicar a
rentabilidade do Fundo. Nesse último caso favor ver o “Risco de Concentração
de Propriedade de Cotas por um mesmo Investidor” descrito abaixo. O
Administrador, o Gestor e os Coordenadores não têm como garantir que o
investimento nas Cotas por Pessoas Vinculadas não ocorrerá ou que referidas
Pessoas Vinculadas não optarão por manter suas Cotas fora de circulação.
II.

Riscos de mercado
Fatores macroeconômicos relevantes
O mercado de capitais no Brasil é influenciado, em diferentes graus, pelas
condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países de
economia emergente. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses
outros países pode causar um efeito adverso sobre o preço de ativos e valores
mobiliários emitidos no país, reduzindo o interesse dos investidores nesses
ativos, entre os quais se incluem as Cotas. No passado, o surgimento de
condições econômicas adversas em outros países do mercado emergente
resultou, em geral, na saída de investimentos e, consequentemente, na redução
de recursos externos investidos no Brasil. Crises financeiras recentes resultaram
em um cenário recessivo em escala global, com diversos reflexos que, direta ou
indiretamente, afetaram de forma negativa o mercado financeiro e o mercado de
capitais brasileiros e a economia do Brasil, tais como: flutuações no mercado
financeiro e de capitais, com oscilações nos preços de ativos (inclusive de
imóveis), indisponibilidade de crédito, redução de gastos, desaceleração da
economia, instabilidade cambial e pressão inflacionária. Qualquer novo
acontecimento de natureza similar aos acima mencionados, no exterior ou no
Brasil, poderá prejudicar de forma negativa as atividades do Fundo, o patrimônio
do Fundo, a rentabilidade dos Cotistas e o valor de negociação das Cotas.
Variáveis exógenas tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos
extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de
natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e
influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro,
incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e
mudanças legislativas relevantes, poderão afetar negativamente os preços dos
ativos integrantes da carteira do Fundo e o valor das Cotas, bem como resultar
(a) em alongamento do período de amortização de Cotas; e/ou de distribuição
dos resultados do Fundo; ou (b) liquidação do Fundo, o que poderá ocasionar a
perda, pelos respectivos Cotistas, do valor de principal de suas aplicações.
Adicionalmente, os ativos financeiros do Fundo devem ser marcados a mercado,
ou seja, seus valores serão atualizados diariamente e contabilizados pelo preço
de negociação no mercado, ou pela melhor estimativa do valor que se obteria
nessa negociação. Como consequência, o valor das Cotas de emissão Fundo
poderá sofrer oscilações frequentes e significativas, inclusive ao longo do dia, de
modo que o valor de mercado das Cotas de emissão do Fundo poderá não refletir
necessariamente seu valor patrimonial. Assim, existe o risco de que em caso de
venda de ativos integrantes da carteira do Fundo e distribuição aos Cotistas o
valor a ser distribuído ao Cotista não corresponda ao valor que este aferiria em
caso de venda de suas Cotas no mercado.
Não será devido pelo Fundo ou por qualquer pessoa, incluindo as instituições
responsáveis pela distribuição das Cotas, os demais Cotistas do Fundo, o
Administrador e as Instituições Participantes da Oferta, qualquer multa ou
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penalidade de qualquer natureza, caso ocorra, por qualquer razão, (a) o
alongamento do período de amortização das cotas e/ou de distribuição dos
resultados do Fundo; (b) a liquidação do Fundo; ou, ainda, (c) caso os Cotistas
sofram qualquer dano ou prejuízo resultante de tais eventos.
Riscos referentes aos impactos causados por surtos, epidemias, pandemias e/ou
endemias de doenças
O surto, epidemia, pandemia e/ou endemia de doenças no geral, inclusive
aquelas passíveis de transmissão por humanos, no Brasil ou nas demais partes
do mundo, pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais interno
e/ou global, conforme o caso, e resultar em pressão negativa sobre a economia
brasileira. Adicionalmente, o surto, epidemia e/ou endemia de tais doenças no
Brasil, poderá afetar diretamente o mercado imobiliário, o mercado de fundo de
investimento, o Fundo e o resultado de suas operações, incluindo em relação aos
Ativos. Surtos, epidemias, pandemias ou endemias ou potenciais surtos,
epidemias, pandemias ou endemias de doenças, como o Coronavírus (COVID19), o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome
Respiratória no Oriente Médio ou MERS e a Síndrome Respiratória Aguda Grave
ou SARS, pode ter um impacto adverso nas operações do mercado imobiliário,
incluindo em relação aos Ativos. Qualquer surto, epidemia, pandemia e/ou
endemia de uma doença que afete o comportamento das pessoas pode ter um
impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias
mundiais, na economia brasileira e no mercado imobiliário. Surtos, epidemias,
pandemias e/ou endemias de doenças também podem resultar em políticas de
quarentena da população ou em medidas mais rígidas de lockdown da população,
o que pode vir a prejudicar as operações, receitas e desempenho do Fundo e dos
imóveis que vierem a compor seu portfólio, bem como afetaria a valorização das
Novas Cotas do Fundo e de seus rendimentos.
III.

Riscos institucionais
O Governo Federal pode intervir na economia do país e realizar modificações
significativas em suas políticas e normas, causando impactos sobre os mais
diversos setores e segmentos da economia do país. As atividades do Fundo, sua
situação financeira e resultados poderão ser prejudicados de maneira relevante
por modificações nas políticas ou normas que envolvam, por exemplo, as taxas
de juros, controles cambiais e restrições a remessas para o exterior; flutuações
cambiais; inflação; liquidez dos mercados financeiro e de capitais domésticos;
política fiscal; instabilidade social e política; alterações regulatórias; e outros
acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no brasil
ou que o afetem. Em um cenário de aumento da taxa de juros, por exemplo, os
preços dos imóveis podem ser negativamente impactados em função da
correlação existente entre a taxa de juros básica da economia e a taxa de
desconto utilizada na avaliação de imóveis. Nesse cenário, efeitos adversos
relacionados aos fatores mencionados podem impactar negativamente o
patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.

IV.

Risco de crédito
Consiste no risco de os devedores de direitos creditórios emergentes dos Ativos
Alvo e os emissores de títulos de renda fixa que eventualmente integrem a
carteira do Fundo não cumprirem suas obrigações de pagar tanto o principal
como os respectivos juros de suas dívidas para com o Fundo. Os títulos públicos
e/ou privados de dívida que poderão compor a carteira do Fundo estão sujeitos
à capacidade dos seus emissores em honrar os compromissos de pagamento de
juros e principal de suas dívidas. Eventos que afetam as condições financeiras
dos emissores dos títulos, bem como alterações nas condições econômicas,
legais e políticas que possam comprometer a sua capacidade de pagamento
podem trazer impactos significativos em termos de preços e liquidez dos ativos
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desses emissores. Nestas condições, o Administrador poderá enfrentar
dificuldade de liquidar ou negociar tais ativos pelo preço e no momento desejado
e, consequentemente, o Fundo poderá enfrentar problemas de liquidez.
Adicionalmente, a variação negativa dos ativos do Fundo poderá impactar
negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação
das Cotas, de forma que os Cotistas poderão ser solicitados a aportar
recursos ao Fundo para arcar com os compromissos inadimplidos pelos
devedores. Além disso, mudanças na percepção da qualidade dos créditos dos
emissores, mesmo que não fundamentadas, poderão trazer impactos nos preços
dos títulos, comprometendo também sua liquidez.
V.

Riscos relacionados à liquidez das Cotas
O investidor deve observar o fato de que os FII são constituídos na forma de
condomínios fechados, não admitindo o resgate convencional de suas cotas, fator
que pode influenciar na liquidez das cotas no momento de sua eventual negociação
no mercado secundário da B3. Sendo assim, os FII encontram pouca liquidez no
mercado brasileiro, podendo os titulares de Cotas do Fundo ter dificuldade em
realizar a negociação de suas Cotas no mercado secundário, inclusive correndo o
risco de permanecer indefinidamente com as Cotas adquiridas. Desse modo, o
investidor que adquirir as Cotas deverá estar consciente de que o investimento no
Fundo consiste em investimento de longo prazo e que o investidor pode não
encontrar condições de vender suas Cotas no momento que desejar.

VI.

Risco de liquidez da carteira do Fundo
Os ativos componentes da carteira do Fundo poderão ter liquidez
significativamente baixa em comparação a outras modalidades de investimento.

VII.

Risco de mercado das Cotas do Fundo
Pode haver alguma oscilação do valor de mercado das Cotas para negociação no
mercado secundário no curto prazo, podendo, inclusive, acarretar perdas do
capital aplicado para o investidor que pretenda negociar sua Cota no mercado
secundário no curto prazo.

VIII.

Risco de liquidação antecipada do Fundo
No caso de aprovação em Assembleia Geral de Cotistas pela liquidação
antecipada do Fundo, os Cotistas poderão receber Ativos Alvo e/ou Aplicações
Financeiras em regime de condomínio civil. Nesse caso: (a) o exercício dos
direitos por qualquer Cotista poderá ser dificultado em função do
condomínio civil estabelecido com os demais Cotistas; (b) a alienação de
tais direitos por um Cotista para terceiros poderá ser dificultada em
função da iliquidez de tais direitos.

IX.

Risco relativo à não substituição do Administrador ou do Gestor
Durante a vigência do Fundo, o Gestor poderá sofrer pedido de falência ou
decretação de recuperação judicial ou extrajudicial, e/ou o Administrador poderá
sofrer intervenção e/ou liquidação extrajudicial ou falência, a pedido do BACEN,
bem como serem descredenciados, destituídos ou renunciarem às suas funções,
hipóteses em que a sua substituição deverá ocorrer de acordo com os prazos e
procedimentos previstos no Regulamento. Caso tal substituição não aconteça, o
Fundo será liquidado antecipadamente, o que pode acarretar perdas
patrimoniais ao Fundo e aos Cotistas.

X.

Risco decorrente da possibilidade da entrega de ativos do Fundo em
caso de liquidação deste
No caso de dissolução ou liquidação do Fundo, o patrimônio deste será partilhado
entre os Cotistas, na proporção de suas Cotas, após a alienação dos ativos e do
pagamento de todas as dívidas, obrigações e despesas do Fundo. No caso de
liquidação do Fundo, não sendo possível a alienação acima referida, os próprios
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ativos serão entregues aos Cotistas na proporção da participação de cada um
deles. Nos termos do descrito no Regulamento, os ativos integrantes da carteira
do Fundo poderão ser afetados por sua baixa liquidez no mercado, podendo seu
valor aumentar ou diminuir, de acordo com as flutuações de preços, cotações de
mercado e dos critérios para precificação, podendo acarretar, assim, eventuais
prejuízos aos Cotistas.
XI.

Riscos tributários
A Lei nº 9.779/99 estabelece que os FII são isentos de tributação sobre a sua
receita operacional, desde que (i) distribuam, pelo menos, 95% (noventa e
cinco por cento) dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa,
com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31
de dezembro de cada ano; e (ii) apliquem recursos em empreendimentos
imobiliários que não tenham como construtor, incorporador ou sócio, cotista
que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas,
percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) das cotas. Ainda de acordo
com a Lei nº 9.779/99, os dividendos distribuídos aos cotistas, quando
distribuídos, e os ganhos de capital auferidos são tributados na fonte à alíquota
de 20% (vinte por cento). Não obstante, de acordo com o artigo 3º, parágrafo
único, inciso II, da Lei nº 11.033/04, ficam isentos do IR na fonte e na
declaração de ajuste anual das pessoas físicas, os rendimentos distribuídos pelo
fundo cujas cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de
valores ou no mercado de balcão organizado. O referido benefício fiscal (i) será
concedido somente nos casos em que o fundo possua, no mínimo, 50
(cinquenta) cotistas e (ii) não será concedido ao cotista pessoa física titular de
cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das cotas
ou cujas cotas lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a 10%
(dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo fundo. Assim,
considerando que no âmbito do Fundo não há limite máximo de subscrição por
investidor, não farão jus ao benefício tributário acima mencionado (i) o Cotista
pessoa física que seja titular de Cotas que representem 10% (dez por cento)
ou mais da totalidade das Cotas ou cujas Cotas lhe deem direito ao recebimento
de rendimento superior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos
auferidos pelo Fundo, e/ou (ii) o Fundo, na hipótese de ter menos de 50
(cinquenta) Cotistas. Os rendimentos das aplicações de renda fixa e variável
realizadas pelo Fundo estarão sujeitas à incidência do IR retido na fonte à
alíquota de 20% (vinte por cento), nos termos da Lei nº 9.779/99, o que poderá
afetar a rentabilidade esperada para as Cotas. O tratamento tributário do Fundo
pode ser alterado a qualquer tempo, independentemente de quaisquer medidas
que o Administrador adote ou possa adotar, em caso de alteração na legislação
tributária vigente.
A Receita Federal, por meio da Solução de Consulta nº 181, de 25 de junho de
2014, manifestou o entendimento de que os ganhos obtidos pela carteira de FII
na alienação de cotas de outros FII deveriam ser tributados pelo IR sob a
sistemática de ganhos líquidos, mediante a aplicação da alíquota de 20%,
entendimento este que está sendo questionado pelo Administrador. Caso
mantido, este fato pode vir a impactar a expectativa de rentabilidade do
investimento em Cotas do Fundo.
O risco tributário ao se investir no Fundo engloba ainda o risco de perdas
decorrentes (i) da criação de novos tributos, (ii) da extinção de benefício fiscal,
(iii) da majoração de alíquotas ou (iv) da interpretação diversa da legislação
vigente sobre a incidência de quaisquer tributos ou da aplicação de isenções
vigentes, sujeitando o Fundo ou seus cotistas a novos recolhimentos não
previstos inicialmente.

101

XII.

Risco de 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, leis cambiais e leis que
regulamentem investimentos estrangeiros em cotas de fundos de investimento
no Brasil, está sujeita a alterações. Ainda, poderão ocorrer interferências de
autoridades governamentais e órgãos reguladores nos mercados, bem como
moratórias e alterações das políticas monetárias e cambiais. Tais eventos
poderão impactar de maneira adversa o valor das Cotas, bem como as condições
para distribuição de rendimentos e para resgate das Cotas, inclusive as regras
de fechamento de câmbio e de remessa de recursos do e para o exterior.
Ademais, a aplicação de leis existentes e a interpretação de novas leis poderão
impactar negativamente os resultados do Fundo. Existe o risco de tais regras
serem modificadas no contexto de uma eventual reforma tributária. Assim, o
risco tributário engloba o risco de perdas decorrente da criação de novos tributos,
interpretação diversa da atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou a
revogação de isenções vigentes, sujeitando o Fundo ou seus Cotistas a novos
recolhimentos não previstos inicialmente. O tratamento tributário do Fundo pode
ser alterado a qualquer tempo, independentemente de quaisquer medidas que o
Administrador adote ou possa adotar, em caso de alteração na legislação
tributária vigente. À parte da legislação tributária, as demais leis e normas
aplicáveis ao Fundo, aos Cotistas e aos investimentos do Fundo, incluindo, mas
não se limitando, matéria de câmbio e investimentos externos em cotas de
fundos de investimento no Brasil, também estão sujeitas a alterações. Esses
eventos podem impactar adversamente no valor dos investimentos, bem como
as condições para a distribuição de rendimentos e de resgate das Cotas.

XIII.

Risco regulatório
A estrutura financeira, econômica e jurídica do Fundo apoia-se em um conjunto
de obrigações e responsabilidades contratuais e na legislação em vigor e, em
razão da pouca maturidade e da escassez de precedentes em operações similares
e de jurisprudência no que tange a este tipo de operação financeira, poderá haver
perdas por parte dos Cotistas em razão do dispêndio de tempo e recursos para
manutenção do arcabouço contratual estabelecido.

XIV.

Risco jurídico
O Fundo poderá ser réu em diversas ações, nas esferas cível, tributária e
trabalhista. Não há garantia de que o Fundo venha a obter resultados favoráveis
ou que eventuais processos arbitrais, judiciais ou administrativos propostos
contra o Fundo venham a ser julgados improcedentes, ou, ainda, que ele tenha
reservas suficientes. Caso tais reservas não sejam suficientes, é possível que um
aporte adicional de recursos seja feito mediante a subscrição e integralização de
novas Cotas pelos Cotistas, que deverão arcar com eventuais perdas. A despeito
das diligências realizadas, é possível que existam contingências não identificadas
ou não identificáveis que possam onerar o Fundo e o valor de suas Cotas.

XV.

Risco da morosidade da justiça brasileira
O Fundo poderá ser parte em demandas judiciais relacionadas aos Ativos Alvo,
tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Em virtude da morosidade do
sistema judiciário brasileiro, a resolução de tais demandas poderá não ser
alcançada em tempo razoável. Ademais, não há garantia de que o Fundo obterá
resultados favoráveis nas demandas judiciais relacionadas aos Ativos Alvo e,
consequentemente, poderá impactar negativamente no patrimônio do Fundo, na
rentabilidade dos Cotistas e no valor de negociação das Cotas.

XVI.

Risco de governança
Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas: (a) o Administrador e/ou
Gestor; (b) os sócios, diretores e funcionários do Administrador e/ou do Gestor;
(c) empresas ligadas ao Administrador e/ou ao Gestor, seus sócios, diretores e
funcionários; (d) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e
funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de
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avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do
patrimônio do Fundo e (f) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do
Fundo, exceto quando forem os únicos Cotistas ou quando houver aquiescência
expressa da maioria dos Cotistas manifestada na própria Assembleia Geral de
Cotistas, ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à
Assembleia Geral em que se dará a permissão de voto ou quando todos os
subscritores de Cotas forem condôminos de bem com quem concorreram para
a integralização de Cotas, podendo aprovar o laudo, sem prejuízo da
responsabilidade de que trata o parágrafo 6º do Artigo 8º da Lei nº 6.404/76,
conforme o parágrafo 2º do artigo 12 da Instrução CVM nº 472/08. Tal restrição
de voto pode trazer prejuízos às pessoas listadas nas letras "a" a "e", caso
estas decidam adquirir Cotas. Adicionalmente, determinadas matérias que são
objeto de Assembleia Geral de Cotistas somente serão deliberadas quando
aprovadas por maioria qualificada dos Cotistas. Determinadas matérias que são
objeto de Assembleia Geral de Cotistas somente serão deliberadas quando
aprovadas por: (i) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, das cotas
emitidas, quando o Fundo tiver mais de 100 (cem) cotistas; ou (ii) metade, no
mínimo, das cotas emitidas, quando o Fundo tiver até 100 (cem) cotistas.
Tendo em vista que FII tendem a possuir número elevado de cotistas, é possível
que determinadas matérias fiquem impossibilitadas de aprovação pela ausência
de quórum de instalação (quando aplicável) e de votação de tais assembleias.
XVII.

Risco operacional
Os Ativos Alvo e as Aplicações Financeiras objeto de investimento pelo Fundo
serão administrados pelo Administrador e geridos pelo Gestor, portanto os
resultados do Fundo dependerão de uma administração/gestão adequada, a qual
estará sujeita a eventuais riscos operacionais, que caso venham a ocorrer,
poderão afetar a rentabilidade dos cotistas.

XVIII.

Risco de concentração da carteira do Fundo
Não há qualquer indicação na Política de Investimento sobre a quantidade de
ativos que o Fundo deverá adquirir. A carteira do Fundo fica sujeita à
possibilidade de concentração em um número limitado de ativos, estando o
Fundo exposto aos riscos inerentes a essa situação.

XIX.

Risco relativo à concentração e pulverização
Conforme dispõe o Regulamento, não há restrição quanto ao limite de Cotas que
podem ser detidas por um único Cotista. Assim, poderá ocorrer situação em que
um único Cotista venha a deter parcela substancial das Cotas, passando tal
Cotista a deter uma posição expressivamente concentrada, fragilizando, assim,
a posição dos eventuais Cotistas minoritários. Nesta hipótese, há possibilidade
de que deliberações sejam tomadas pelo Cotista majoritário em função de seus
interesses exclusivos em detrimento do Fundo e/ou dos Cotistas minoritários.

XX.

Risco de potencial conflito de interesse
O Regulamento prevê determinados atos que caracterizam conflito de interesses
entre o Fundo e o Administrador ou suas Pessoas Ligadas e/ou entre o Fundo e
o Gestor ou suas Pessoas Ligadas que dependem de aprovação prévia da
Assembleia Geral de Cotistas:
a) por objeto:
i.

a subscrição, aquisição no mercado secundário ou alienação pelo Fundo de
cotas de fundo de investimento administrados e/ou geridos pela
Administrador ou pessoa ligada ao Administrador;
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ii.

iii.

iv.
v.

a subscrição, aquisição no mercado secundário ou alienação pelo Fundo de
cotas de fundos de investimento que sejam geridos pelo Gestor, e/ou pessoas
ligadas ao Gestor, desde que, no caso do mercado secundário, a transação
seja realizada em mercado de balcão organizado ou bolsa de valores e em
condições de mercado;
a aquisição ou alienação pelo Fundo de Ativos Alvo objeto de ofertas
estruturadas, coordenadas e/ou distribuídas pelo Administrador ou pessoa
ligada ao Administrador, ainda que o Administrador ou a pessoa a ela ligada
seja a única instituição contratada para a realização da respectiva oferta;
a aquisição ou alienação pelo Fundo de Letras Hipotecárias, Letras de Crédito
Imobiliário e/ou Letras Imobiliárias Garantidas emitidas pelo Administrador
ou por pessoa ligada ao Administrador; e
a aquisição ou alienação pelo Fundo de CRI cujos créditos imobiliários
subjacentes: (1) tenham por cedente veículos (fundos de investimento ou
sociedades) sob administração e/ou gestão do Administrador e/ou de pessoas a
eles ligadas; e/ou (2) sejam devidos pelo Administrador ou pessoa ligada ao
Administrador; e
b) por contraparte fundos de investimento administrados pelo Administrador ou
por pessoas ligadas ao Administrador, desde que não sejam geridos pelo
Administrador, pelo Gestor, e/ou por pessoas a eles ligadas.
Caso venha existir atos que configurem potencial conflito de interesses e estes
sejam aprovados em Assembleia Geral de Cotistas, respeitando os quóruns de
aprovação estabelecido, estes poderão ser implantados, mesmo que não ocorra
a concordância da totalidade dos Cotistas.
Adicionalmente, no caso de não aprovação, pela Assembleia Geral de Cotistas, de
operação na qual há conflito de interesses, o Fundo poderá perder oportunidades
de negócios relevantes para sua operação e para manutenção de sua
rentabilidade. Ainda, caso realizada operação na qual há conflito de interesses sem
a aprovação prévia da Assembleia Geral de Cotistas, a operação poderá vir a ser
questionada pelos Cotistas, uma vez que realizada sem os requisitos necessários
para tanto. Nessas hipóteses, a rentabilidade do Fundo poderá ser afetada
adversamente, impactando, consequentemente, a remuneração dos Cotistas.
Assim, tendo em vista que a (i) aquisição, pelo Fundo, de certificados de
recebíveis imobiliários que, cumulativamente ou não, sejam estruturados
e/ou distribuídos e/ou alienados no mercado secundário pela
Administradora e/ou pela Gestora, bem como por suas pessoas ligadas,
nos termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de
seus respectivos grupos econômicos, desde que atendidos os critérios
listados no Anexo I, até o limite de 100% (cem por cento) do patrimônio
líquido do Fundo; (ii) aquisição, pelo Fundo, de cotas de fundos de
investimento imobiliário, que sejam administrados e/ou geridos, e/ou
estruturados e/ou distribuídos e/ou alienados no mercado secundário,
pelo Administrador, pela Gestora, bem como por suas pessoas ligadas, nos
termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de seus
respectivos grupos econômicos, desde que atendidos os critérios listados
no Anexo I, atrelados aos limites de concentração do patrimônio líquido do
Fundo; (iii) aquisição, pelo Fundo, de cotas de fundos de investimento não
imobiliários e que sejam expressamente autorizados pela Instrução CVM
nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, notadamente no
artigo 45, e não se enquadrem na definição do item (iv) a seguir, como
fundos de investimento em participações e fundos de investimento em
direitos creditórios, que sejam administrados e/ou geridos, e/ou
estruturados e/ou distribuídos e/ou alienados no mercado secundário,
pelo Administrador, pela Gestora, bem como por suas pessoas ligadas, nos
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termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de seus
respectivos grupos econômicos, desde que atendidos os critérios listados
no Anexo I, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio
líquido do Fundo; e (iv) aquisição ou alienação, exclusivamente para fins
de “zeragem” de posições pelo Fundo,
de quaisquer Aplicações
Financeiras, cuja contraparte ou emissor seja a Administradora, bem como
por suas pessoas ligadas, nos termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472,
e/ou por sociedades de seus respectivos grupos econômicos, e, no caso de
fundos de investimento que se enquadrem na definição de Aplicações
Financeiras acima, que sejam administrados ou geridos pela
Administradora ou pela Gestora, bem como por suas pessoas ligadas, nos
termos do Art. 34 §2º da Instrução CVM 472, e/ou por sociedades de seus
respectivos grupos econômicos, com validade até que haja necessidade de
sua ratificação em função de alterações relevantes nos cotistas do Fundo,
em seu patrimônio líquido ou outras que ensejem tal necessidade nos
termos da regulamentação aplicável, com recursos captados no âmbito da
Oferta e com recursos já captados pelo Fundo anteriormente; sem a
necessidade de aprovação específica para cada aquisição a ser realizada,
nos termos descritos neste Prospecto Definitivo, conforme exigido pelo
artigo 34 da Instrução CVM 472.
Para maiores informações, vide Seção “Termos e Condições da Oferta –
Procurações de Conflito de Interesses”, na página 86 deste Prospecto
Definitivo e Seção “Termos e Condições da Oferta – Destinação dos
Recursos”, na página 85 deste Prospecto Definitivo.
XXI.

Risco de desempenho passado
Ao analisar quaisquer informações fornecidas neste Prospecto e/ou em qualquer
material de divulgação do Fundo que venha a ser disponibilizado acerca de
resultados passados de quaisquer mercados ou de quaisquer investimentos em
que o Administrador e os Coordenadores tenham de qualquer forma participado,
os potenciais Cotistas devem considerar que qualquer resultado obtido no
passado não é indicativo de possíveis resultados futuros, e não há qualquer
garantia de que resultados similares serão alcançados pelo Fundo no futuro. Os
investimentos estão sujeitos a diversos riscos, incluindo, sem limitação, variação
nas taxas de juros e índices de inflação e variação cambial.

XXII.

Risco decorrente de alterações do Regulamento
O Regulamento poderá ser alterado sempre que tal alteração decorrer
exclusivamente da necessidade de atendimento a exigências da CVM, em
consequência de normas legais ou regulamentares, por determinação da CVM ou
por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas. Tais alterações poderão afetar
o modo de operação do Fundo e acarretar perdas patrimoniais aos Cotistas.

XXIII.

Risco de diluição
A presente Oferta e ofertas subsequentes de Cotas de novas emissões do Fundo
representarão risco para os Cotistas de terem a sua participação no capital do
Fundo diluída. O exercício de Direito de Preferência pelos Cotistas depende de
disponibilidade financeira, sendo certo que caso o Cotista não disposnha de
recursos por ocasião da nova emissão, poderá sofrer diluição de sua participação
e, consequentemente, ver sua influência nas decisões políticas do Fundo
reduzidas. Tendo em vista que a presente Oferta compreende a distribuição de
Novas Cotas de fundo de investimento que já se encontra em funcionamento e
que realizou emissões anteriores de Cotas, os Investidores que aderirem à Oferta
estão sujeitos de sofrer diluição imediata no valor de seus investimentos caso o
Preço de Emissão seja superior ao valor patrimonial das Novas Cotas no
momento da realização da integralização das Novas Cotas, o que pode acarretar
perdas patrimoniais aos Cotistas.
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XXIV.

Risco de mercado relativo às Aplicações Financeiras
Existe o risco de variação no valor e na rentabilidade das Aplicações Financeiras
integrantes da carteira do Fundo, que pode aumentar ou diminuir, de acordo com
as flutuações de preços, cotações de mercado e dos critérios para precificação
de ativos. Além disso, poderá haver oscilação negativa nas Cotas pelo fato de o
Fundo poder adquirir títulos que, além da remuneração por um índice de preços,
são remunerados por uma taxa de juros, e sofrerão alterações de acordo com o
patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado para as datas de vencimento
desses títulos. Em caso de queda do valor das Aplicações Financieras que
componham a carteira do Fundo, o patrimônio líquido do Fundo pode ser afetado
negativamente. Desse modo, o Administrador pode ser obrigado a liquidar as
Aplicações Financeiras a preços depreciados, podendo, com isso, influenciar
negativamente no valor das Cotas.

XXV.

Riscos de prazo
Considerando que a aquisição de Cotas é um investimento de longo prazo, pode
haver alguma oscilação do valor da Cota, havendo a possibilidade, inclusive, de
acarretar perdas do capital aplicado ou ausência de demanda na venda das Cotas
no mercado secundário.

XXVI.

Risco de disponibilidade de caixa
Caso o Fundo não tenha recursos disponíveis para honrar suas obrigações, o
Administrador convocará os Cotistas para que em Assembleia Geral de Cotistas
estes deliberem pela aprovação da emissão de novas cotas com o objetivo de
realizar aportes adicionais de recursos ao Fundo. Os Cotistas que não aportarem
recursos serão diluídos.

XXVII.

Riscos relacionados ao investimento em valores mobiliários
O investimento nas Cotas é uma aplicação em valores mobiliários, o que
pressupõe que a rentabilidade do Cotista dependerá da valorização e dos
rendimentos a serem pagos pelos Ativos Alvo, configurando, portanto, um
investimento de risco. No caso em questão, os rendimentos a serem
distribuídos aos Cotistas dependerão, principalmente, dos resultados obtidos
pelo Fundo com receita e/ou a negociação dos Ativos Alvo em que o Fundo
venha a investir, bem como dependerão dos custos incorridos pelo Fundo.
Assim, existe a possibilidade do Fundo ser obrigado a dedicar uma
parte substancial de seu fluxo de caixa para pagar suas obrigações,
reduzindo o dinheiro disponível para distribuições aos Cotistas, o que
poderá afetar adversamente o valor de mercado das Cotas.
Adicionalmente, o Fundo e, consequentemente, os Cotistas estão sujeitos a
perdas patrimoniais (perda de capital investido e imposição de aporte
financeiro para eventuais situações deficitárias) e a riscos, dentre outros,
àqueles relacionados com a liquidez das Novas Cotas, a volatilidade do
mercado de capitais e aos Ativos integrantes da carteira do Fundo.

XXVIII.

Riscos relativos ao pré-pagamento ou amortização extraordinária dos
ativos
Os Ativos Alvo poderão conter em seus documentos constitutivos cláusulas de prépagamento ou amortização extraordinária. Tal situação pode acarretar o
desenquadramento da carteira do Fundo em relação aos critérios de concentração.
Nesta hipótese, poderá haver dificuldades na identificação pelo Gestor de Ativos Alvo
que estejam de acordo com a Política de Investimento. Desse modo, o Gestor
poderá não conseguir reinvestir os recursos recebidos com a mesma rentabilidade,
o que pode afetar de forma negativa o patrimônio do Fundo e a rentabilidade das
Cotas, não sendo devida pelo Fundo, pelo Administrador, pelo Gestor ou pelo
Escriturador, todavia, qualquer multa ou penalidade, a qualquer título, em
decorrência desse fato.
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XXIX.

Risco de Desenquadramento Passivo Involuntário
Sem prejuízo do quanto estabelecido no Regulamento, na ocorrência de algum
evento que a ensejar o desenquadramento passivo involuntário, a CVM poderá
determinar à Administradora, sem prejuízo das penalidades cabíveis, a
convocação de Assembleia Geral de Cotistas para decidir sobre uma das
seguintes alternativas: (i) transferência da administração ou da gestão do Fundo,
ou de ambas; (ii) incorporação a outro Fundo, ou (iii) liquidação do Fundo. A
ocorrência das hipóteses previstas nos itens “i” e “ii” acima poderá afetar
negativamente o valor das Cotas e a rentabilidade do Fundo. Por sua vez, na
ocorrência do evento previsto no item “iii” acima, não há como garantir que o
preço de venda dos Ativos do Fundo será favorável aos Cotistas, bem como não
há como assegurar que os Cotistas conseguirão reinvestir os recursos em outro
investimento que possua rentabilidade igual ou superior àquela auferida pelo
investimento nas Cotas do Fundo.

XXX.

Risco relativo à inexistência de ativos que se enquadrem na Política de
Investimento
O Fundo poderá não dispor de ofertas de Ativos suficientes ou em condições
aceitáveis, considerada a discricionariedade do Gestor, que atendam, no
momento da aquisição, à Política de Investimento, de modo que o Fundo poderá
enfrentar dificuldades para empregar suas disponibilidades de caixa para
aquisição de Ativos. A ausência de Ativos para aquisição pelo Fundo poderá
impactar negativamente a rentabilidade das Cotas.

XXXI.

Risco de discricionariedade de investimento pelo Gestor
A aquisição de ativos é um processo complexo e que envolve diversas etapas,
incluindo a análise de informações financeiras, comerciais, jurídicas, ambientais,
técnicas, entre outros. Considerando o papel ativo e discricionário atribuído ao
Gestor e ao Administrador na tomada de decisão de investimentos pelo Fundo,
sem a definição de critérios de elegibilidade específicos, existe o risco de uma
escolha inadequada no momento da identificação, manutenção e/ou da alienação
dos Ativos, fato que poderá gerar prejuízos ao Fundo e, consequentemente, aos
seus Cotistas. No processo de aquisição de tais ativos, há risco de não serem
identificados em auditoria todos os passivos ou riscos atrelados aos ativos, bem
como o risco de materialização de passivos identificados, inclusive em ordem de
grandeza superior àquela identificada. Caso esses riscos ou passivos contingentes
ou não identificados venham a se materializar, inclusive de forma mais severa do
que a vislumbrada, o investimento em tais ativos poderá ser adversamente
afetado e, consequentemente, a rentabilidade do Fundo também. Os Ativos objeto
de investimento pelo Fundo serão administrados pelo Administrador e geridos pelo
Gestor, portanto os resultados do Fundo dependerão de uma administração/
gestão adequada, a qual estará sujeita a eventuais riscos diretamente relacionados
à capacidade do Gestor e do Administrador na prestação dos serviços ao Fundo.
Falhas ou incapacidade na identificação de novos Ativos, na manutenção dos
Ativos em carteira e/ou na identificação de oportunidades para alienação de Ativos,
bem como nos processos de aquisição e alienação, podem afetar negativamente
o Fundo e, consequentemente, os seus Cotistas.

XXXII.

Risco do Estudo de Viabilidade
O Estudo de Viabilidade foi elaborado pelo próprio Gestor do Fundo, e,
nas eventuais novas emissões de Cotas do Fundo o estudo de viabilidade
também poderá ser elaborado pelo Gestor, existindo, portanto, risco de
conflito de interesses. O Estudo de Viabilidade pode não ter a
objetividade e imparcialidade esperada, o que poderá afetar
adversamente a decisão de investimento pelo investidor. Além disso, o
estudo de viabilidade elaborado pode não se mostrar confiável em função das
premissas e metodologias adotadas pelo Gestor, incluindo, sem limitação, caso
as taxas projetadas não se mostrem compatíveis com as condições apresentadas
pelo mercado imobiliário. QUALQUER RENTABILIDADE ESPERADA
PREVISTA NO ESTUDO DE VIABILIDADE NÃO REPRESENTA E NEM DEVE
SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER
HIPÓTESE,
COMO
PROMESSA,
GARANTIA
OU
SUGESTÃO
DE
RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.
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XXXIII.

Riscos relativos aos Ativos
O Fundo não tem ativos alvo pré-definidos, tratando-se, portanto, de um fundo
“genérico”. Dessa forma, o Administrador e o Gestor não têm qualquer controle
direto das propriedades ou direitos sobre propriedades imobiliárias que o Fundo
possa vir a ter. Considerando que o Fundo pode investir em valores mobiliários e
Ativos Imobiliários que apresentam seus próprios riscos, o Administrador e o Gestor
podem eventualmente não analisar referidos riscos em sua completude, podendo
referidos Ativos, inclusive, ser alcançados por obrigações do originador ou de
terceiros, em decorrência de pedidos de recuperação judicial ou de falência, ou
planos de recuperação extrajudicial, ou em outro procedimento de natureza similar.
Na materialização de quaisquer dos riscos aqui previstos, o Fundo e,
consequentemente, os Cotistas podem vir a ser negativamente afetados.

XXXIV.

Risco decorrente da prestação dos serviços de gestão para outros
fundos de investimento
O Gestor, instituição responsável pela gestão dos ativos integrantes da carteira
do Fundo, presta ou poderá prestar serviços de gestão da carteira de
investimentos de outros fundos de investimento que tenham por objeto o
investimento em ativos semelhantes aos ativos objeto da carteira do Fundo.
Desta forma, no âmbito de sua atuação na qualidade de Gestor do Fundo e de
tais fundos de investimento, é possível que o Gestor acabe por decidir
alocar determinados ativos em outros fundos de investimento que
podem, inclusive, ter um desempenho melhor que os ativos alocados no
Fundo ou mesmo alocar ativos mais arriscados e de menor desempenho
na carteira do Fundo, de modo que não é possível garantir que o Fundo deterá
a exclusividade ou preferência na aquisição de tais ativos. Ainda, é possível
que o Gestor opte pela aquisição de cotas emitidas por fundos de
investimento cuja carteira é gerida pelo Gestor em detrimento da
aquisição de cotas emitidas por demais fundos de investimento cuja
carteira não é gerida pelo Gestor e cuja rentabilidade pode ser mais
vantajosa ao Fundo.

XXXV.

Risco decorrente da não obrigatoriedade de revisões e/ou atualizações
de projeções
O Fundo, o Administrador, o Gestor e as Instituições Participantes da Oferta não
possuem qualquer obrigação de revisar e/ou atualizar quaisquer projeções
constantes deste Prospecto e/ou de qualquer material de divulgação do Fundo
e/ou da Oferta, incluindo, o Estudo de Viabilidade, incluindo sem limitação,
quaisquer revisões que reflitam alterações nas condições econômicas ou outras
circunstâncias posteriores à data deste Prospecto e/ou do referido material de
divulgação e do Estudo de Viabilidade, conforme o caso, mesmo que as
premissas nas quais tais projeções se baseiem estejam incorretas.

XXXVI.

Risco Relativo ao Prazo de Duração Indeterminado do Fundo
Considerando que o Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado,
com prazo de duração indeterminado, não é permitido o resgate de Cotas, salvo
na hipótese de liquidação do Fundo. Caso os Cotistas decidam pelo
desinvestimento no Fundo, os mesmos terão que alienar suas cotas em mercado
secundário, observado que os Cotistas poderão enfrentar falta de liquidez na
negociação das Cotas no mercado secundário ou obter preços reduzidos na venda
das Cotas.

XXXVII.

Risco relativo às novas emissões
No caso de realização de novas emissões de Cotas pelo Fundo, o exercício do
direito de preferência pelos Cotistas do Fundo em eventuais emissões de novas
Cotas depende da disponibilidade de recursos por parte do Cotista. Caso ocorra
108

uma nova oferta de Cotas e o Cotista não tenha disponibilidades para exercer o
direito de preferência, este poderá sofrer diluição de sua participação e, assim,
ver sua influência nas decisões políticas do Fundo reduzida.
XXXVIII.

Riscos do uso de derivativos
Os Ativos a serem adquiridos pelo Fundo são contratados a taxas pré-fixadas
ou pós-fixadas, contendo condições distintas de pré-pagamento. A
contratação, pelo Fundo, de instrumentos derivativos poderá acarretar
oscilações negativas no valor de seu patrimônio líquido superiores àquelas
que ocorreriam se tais instrumentos não fossem utilizados. A contratação
deste tipo de operação não deve ser entendida como uma garantia do Fundo,
do Administrador, do Gestor, do Escriturador, de qualquer mecanismo de
seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC de remuneração das Cotas
do Fundo. A contratação de operações com derivativos poderá resultar em
perdas para o Fundo e para os Cotistas.

XXXIX.

Riscos relativos aos Ativos Alvo
O Fundo tem como Política de Investimento alocar recursos em Ativos Alvo, sem
qualquer restrição a setores da economia. Não obstante a Política de
Investimento do Fundo discriminar os ativos componentes dos Ativos Alvo que o
Fundo deverá aplicarr, o Fundo não tem ativos alvo pré-definidos, tratando-se,
portanto, de um fundo “genérico” que alocará seus recursos em Ativos Alvo
regularmente estruturados e registrados junto à CVM, quando aplicável, ou junto
aos órgãos de registro competentes.
Dessa forma, o Administrador e o Gestor não têm qualquer controle direto das
propriedades ou direitos sobre propriedades imobiliárias.
Tendo em vista a possibilidade de aplicação pelo Fundo em Cotas de FII, os
ganhos de capital e os rendimentos auferidos na alienação das Cotas
de FII estarão sujeitos à incidência de imposto de renda à alíquota de
20% (vinte por cento) de acordo com as mesmas normas aplicáveis aos
ganhos de capital ou ganhos líquidos auferidos em operações de renda
variável, conforme estabelecido pela Solução de Consulta nº 181 da
Coordenação-Geral de Tributação-Cosit da Receita Federal, de 25 de junho de
2014.
O Fundo estará sujeito, ainda, aos riscos estabelecidos na documentação relativa
a cada fundo investido, dentre os quais destacamos aqueles indicados no item
XXXVII abaixo (“Riscos relativos ao setor imobiliário”), tendo em vista serem
comumente apontados nos respectivos regulamentos e prospectos.
Adicionalmente, considerando a possibilidade de aplicação relevante em CRI, o
Fundo estará sujeito aos riscos relativos a estes ativos, dentre os quais
destacamos (tendo em vista serem comumente apontados nos respectivos
prospectos):

(i)

Riscos tributários
O Governo com frequência altera a legislação tributária sobre investimentos
financeiros. Alterações futuras na legislação tributária poderão eventualmente
reduzir a rentabilidade dos CRI para os investidores. Por força da Lei nº
12.024/09, os rendimentos advindos de CRI auferidos pelos FII que atendam a
determinados requisitos igualmente são isentos de IR. Eventuais alterações na
legislação tributária, eliminado tal isenção, criando ou elevando alíquotas do IR
incidente sobre os CRI, ou ainda da criação de novos tributos aplicáveis aos CRI
poderão afetar negativamente a rentabilidade do Fundo.
109

(ii)
Riscos relativos ao setor de securitização imobiliária e às companhias
securitizadoras
Os CRI poderão ser negociados com base no registro provisório concedido
pela CVM. Caso determinado registro definitivo não venha a ser concedido
por essa autarquia, a companhia securitizadora emissora destes CRI deverá
resgatá-los antecipadamente. Caso a companhia securitizadora já tenha
utilizado os valores decorrentes da integralização dos CRI, ela poderá não
ter disponibilidade imediata de recursos para resgatar antecipadamente os
CRI.
A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, em seu Artigo 76,
estabelece que “as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a
qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos
em relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em
especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos”. Em seu
Parágrafo Único, estabelece que: “desta forma permanecem respondendo pelos
débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu
espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação
ou afetação”. Nesse sentido, os credores de débitos de natureza fiscal,
previdenciária ou trabalhista que a companhia securitizadora eventualmente
venha a ter poderão concorrer com o Fundo, na qualidade de titular dos CRI,
sobre o produto de realização dos créditos imobiliários que lastreiam a emissão
dos CRI, em caso de falência. Nesta hipótese, pode ser que tais créditos
imobiliários não venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI
após o pagamento das obrigações da companhia securitizadora, com relação às
despesas envolvidas na emissão de tais CRI.
(iii)

Riscos relacionados aos créditos que lastreiam os CRI
Para os contratos que lastreiam a emissão dos CRI em que os devedores têm a
possibilidade de efetuar o pagamento antecipado dos créditos imobiliários, esta
antecipação poderá afetar, total ou parcialmente, os cronogramas de
remuneração, amortização e/ou resgate dos CRI, bem como a rentabilidade
esperada do papel.
Para os CRI que possuam condições para a ocorrência de vencimento antecipado
do contrato lastro dos CRI, a companhia securitizadora emissora dos CRI
promoverá o resgate antecipado dos CRI, conforme a disponibilidade dos
recursos financeiros. Assim, os investimentos do Fundo nestes CRI poderão
sofrer perdas financeiras no que tange à não realização do investimento realizado
(retorno do investimento ou recebimento da remuneração esperada), bem como
o Gestor poderá ter dificuldade de reinvestir os recursos à mesma taxa
estabelecida como remuneração do CRI.
A capacidade da companhia securitizadora emissora dos CRI de honrar as
obrigações decorrentes dos CRI depende do pagamento pelo(s) devedor(es)
dos créditos imobiliários que lastreiam a emissão CRI e da execução das
garantias eventualmente constituídas. Os créditos imobiliários representam
créditos detidos pela companhia securitizadora contra o(s) devedor(es),
correspondentes aos saldos do(s) contrato(s) imobiliário(s), que compreendem
atualização monetária, juros e outras eventuais taxas de remuneração,
penalidades e demais encargos contratuais ou legais. O patrimônio separado
constituído em favor dos titulares dos CRI não conta com qualquer garantia ou
coobrigação da companhia securitizadora. Assim, o recebimento integral e
tempestivo do Fundo e pelos demais titulares dos CRI dos montantes devidos,
conforme previstos nos termos de securitização, depende do recebimento das
quantias devidas em função dos contratos imobiliários, em tempo hábil para o
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pagamento dos valores decorrentes dos CRI. A ocorrência de eventos que
afetem a situação econômico-financeira dos devedores poderá afetar
negativamente a capacidade do patrimônio separado de honrar suas obrigações
no que tange ao pagamento dos CRI pela companhia securitizadora.
(iv)

Risco relativo à desvalorização ou perda dos imóveis que garantem os CRI
Os CRI podem ter como lastro direitos creditórios garantidos por hipoteca ou
alienação fiduciária sobre imóveis. A desvalorização ou perda de tais imóveis
oferecidos em garantia poderá afetar negativamente a expectativa de
rentabilidade, a efetiva rentabilidade ou o valor de mercado dos CRI e,
consequentemente, poderão impactar negativamente o Fundo.

XL.

(i)

Riscos relativos ao setor imobiliário
O Fundo poderá investir, direta ou indiretamente, em imóveis ou direitos reais,
os quais estão sujeitos aos seguintes riscos que, se concretizados, afetarão os
rendimentos das Cotas:
Risco imobiliário
É a eventual desvalorização do(s) empreendimento(s) investido(s) indiretamente
pelo Fundo, ocasionada por, não se limitando, fatores como: (i) fatores
macroeconômicos que afetem toda a economia, (ii) mudança de zoneamento ou
regulatórios que impactem diretamente o local do(s) empreendimento(s), seja
possibilitando a maior oferta de imóveis (e, consequentemente, deprimindo os
preços dos alugueis no futuro) ou que eventualmente restrinjam os possíveis
usos do(s) empreendimento(s) limitando sua valorização ou potencial de
revenda, (iii) mudanças socioeconômicas que impactem exclusivamente a(s)
região(ões) onde o(s) empreendimento(s) se encontre(m), como, por exemplo,
o aparecimento de favelas ou locais potencialmente inconvenientes, como
boates, bares, entre outros, que resultem em mudanças na vizinhança, piorando
a área de influência para uso comercial, (iv) alterações desfavoráveis do trânsito
que limitem, dificultem ou impeçam o acesso ao(s) empreendimento(s) e (v)
restrições de infraestrutura/serviços públicos no futuro, como capacidade
elétrica, telecomunicações, transporte público, entre outros, (vi) a expropriação
(desapropriação) do(s) empreendimento(s) em que o pagamento compensatório
não reflita o ágio e/ou a apreciação histórica; (vii) atraso e/ou não conclusão das
obras dos empreendimentos imobiliários; (viii) aumento dos custos de
construção; (ix) lançamento de novos empreendimentos imobiliários comerciais
próximos ao imóvel investido; (x) flutuação no valor dos imóveis integrantes da
carteira dos fundos investidos pelo Fundo; (xi) risco relacionados aos contratos
de locação dos imóveis dos fundos investidos pelo Fundo e de não pagamento;
(xii) risco de não contratação de seguro para os imóveis integrantes da carteira
dos fundos investidos pelo Fundo; (xiii) riscos relacionados à possibilidade de
aquisição de ativos onerados; (xiv) riscos relacionados às garantias dos ativos e
o não aperfeiçoamento das mesmas.

(ii)

Risco de regularidade dos imóveis
Os veículos investidos pelo Fundo poderão adquirir empreendimentos imobiliários
que ainda não estejam concluídos e, portanto, não tenham obtido todas as licenças
aplicáveis. Referidos empreendimentos imobiliários somente poderão ser utilizados
e locados quando estiverem devidamente regularizados perante os órgãos públicos
competentes. Deste modo, a demora na obtenção da regularização dos referidos
empreendimentos imobiliários poderá provocar a impossibilidade de alugá-los e,
portanto, provocar prejuízos aos veículos investidos pelo Fundo e,
consequentemente, ao Fundo e aos seus Cotistas.
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(iii)
Risco de Atrasos e/ou não Conclusão das Obras de Empreendimentos
Imobiliários
O Fundo poderá adiantar quantias para projetos de construção, desde que tais
recursos se destinem exclusivamente à execução da obra do empreendimento
e sejam compatíveis com o seu cronograma físico-financeiro. Neste caso, em
ocorrendo o atraso na conclusão ou a não conclusão das obras dos referidos
empreendimentos imobiliários, seja por fatores climáticos ou quaisquer outros
que possam afetar direta ou indiretamente os prazos estabelecidos, poderá
ser afetado o prazo estimado para início do recebimento dos valores de
locação e consequente rentabilidade do Fundo, bem como os Cotistas poderão
ainda ter que aportar recursos adicionais nos referidos empreendimentos
imobiliários para que os mesmos sejam concluídos. O construtor dos referidos
empreendimentos imobiliários pode enfrentar problemas financeiros,
administrativos ou operacionais que causem a interrupção e/ou atraso das
obras e dos projetos relativos à construção dos referidos empreendimentos
imobiliários. Tais hipóteses poderão provocar prejuízos ao Fundo e,
consequentemente aos Cotistas.
(iv)

Risco de Aumento dos Custos de Construção
O Fundo poderá adiantar quantias para projetos de construção, desde que tais
recursos se destinem exclusivamente à execução da obra do empreendimento e
sejam compatíveis com o seu cronograma físico-financeiro. Assim, o Fundo
poderá contratualmente assumir a responsabilidade de um eventual aumento
dos custos de construção dos referidos empreendimentos imobiliários. Neste
caso, o Fundo terá que aportar recursos adicionais nos referidos
empreendimentos imobiliários para que os mesmos sejam concluídos e,
consequentemente, os Cotistas poderão ter que suportar o aumento no custo de
construção dos empreendimentos imobiliários.

(v)

Risco de sinistro
No caso de sinistro envolvendo a integridade física dos imóveis objeto de
investimento pelo Fundo, direta ou indiretamente, os recursos obtidos pela
cobertura do seguro dependerão da capacidade de pagamento da companhia
seguradora contratada, nos termos da apólice exigida, bem como as
indenizações a serem pagas pelas seguradoras poderão ser insuficientes para a
reparação do dano sofrido, observadas as condições gerais das apólices. Na
hipótese de os valores pagos pela seguradora não serem suficientes para reparar
o dano sofrido, deverá ser convocada assembleia geral de cotistas para que os
cotistas deliberem o procedimento a ser adotado. Há, também, determinados
tipos de perdas que não estarão cobertas pelas apólices, tais como atos de
terrorismo, guerras e/ou revoluções civis. Se qualquer dos eventos não cobertos
nos termos dos contratos de seguro vier a ocorrer, o Fundo poderá sofrer perdas
relevantes e poderá ser obrigado a incorrer em custos adicionais, os quais
poderão afetar o seu desempenho operacional. Ainda, o Fundo poderá ser
responsabilizado judicialmente pelo pagamento de indenização a eventuais
vítimas do sinistro ocorrido, o que poderá ocasionar efeitos adversos em sua
condição financeira e, consequentemente, nos rendimentos a serem distribuídos
aos cotistas.

(vi)

Risco de desapropriação
De acordo com o sistema legal brasileiro, os imóveis integrantes da carteira do
Fundo, direta ou indiretamente, poderão ser desapropriados por necessidade,
utilidade pública ou interesse social, de forma parcial ou total. Ocorrendo a
desapropriação, não há como garantir de antemão que o preço que venha a ser
pago pelo Poder Público será justo, equivalente ao valor de mercado, ou que,
efetivamente, remunerará os valores investidos de maneira adequada. Dessa
forma, caso o(s) imóvel(is) seja(m) desapropriado(s), este fato poderá afetar
adversamente e de maneira relevante as atividades do Fundo, sua situação
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financeira e resultados. Outras restrições ao(s) imóvel(is) também podem ser
aplicadas pelo Poder Público, restringindo, assim, a utilização a ser dada ao(s)
imóvel(is), tais como o tombamento deste ou de área de seu entorno, incidência
de preempção e ou criação de zonas especiais de preservação cultural, dentre
outros.
(vii)

Risco do incorporador/construtor
A empreendedora, construtora ou incorporadora de bens integrantes da carteira do
Fundo podem ter problemas financeiros, societários, operacionais e de performance
comercial relacionados a seus negócios em geral ou a outros empreendimentos
integrantes de seu portfólio comercial e de obras. Essas dificuldades podem causar
a interrupção e/ou atraso das obras dos projetos relativos aos empreendimentos
imobiliários, causando alongamento de prazos e aumento dos custos dos projetos.
Não há garantias de pleno cumprimento de prazos, o que pode ocasionar uma
diminuição nos resultados do Fundo.

(viii)

Risco de vacância

Os veículos investidos pelo Fundo poderão não ter sucesso na prospecção de
locatários e/ou arrendatários do(s) empreendimento(s) imobiliário(s) nos
quais o Fundo vier a investir direta ou indiretamente, o que poderá reduzir
a rentabilidade do Fundo, tendo em vista o eventual recebimento de um
montante menor de receitas decorrentes de locação, arrendamento e venda
do(s) empreendimento(s). Adicionalmente, os custos a serem despendidos
com o pagamento de taxas de condomínio e tributos, dentre outras despesas
relacionadas ao(s) empreendimento(s) (os quais são atribuídos aos
locatários dos imóveis) poderão comprometer a rentabilidade do Fundo.
(ix)

Risco de desvalorização dos imóveis
Um fator que deve ser preponderantemente levado em consideração é o potencial
econômico, inclusive a médio e longo prazo, das regiões onde estarão localizados
os imóveis objeto de investimento pelo Fundo. A análise do potencial econômico
da região deve se circunscrever não somente ao potencial econômico corrente,
como também deve levar em conta a evolução deste potencial econômico da região
no futuro, tendo em vista a possibilidade de eventual decadência econômica da
região, com impacto direto sobre o valor do imóvel investido pelo Fundo.

(x)

Riscos relacionados à ocorrência de casos fortuitos e eventos de força maior
Os rendimentos do Fundo decorrentes da exploração de imóveis estão sujeitos
ao risco de eventuais prejuízos decorrentes de casos fortuitos e eventos de força
maior, os quais consistem em acontecimentos inevitáveis e involuntários
relacionados aos imóveis. Portanto, os resultados do Fundo estão sujeitos a
situações atípicas, que, mesmo com sistemas e mecanismos de gerenciamento
de riscos, poderão gerar perdas ao Fundo e aos Cotistas.

(xi)

Risco de contingências ambientais
Por se tratar de investimento em imóveis, eventuais contingências ambientais
podem implicar responsabilidades pecuniárias (indenizações e multas por
prejuízos causados ao meio ambiente) para o Fundo. Problemas ambientais
podem ocorrer, como exemplo vendavais, inundações ou os decorrentes de
vazamento de esgoto sanitário provocado pelo excesso de uso da rede
pública, acarretando, assim, na perda de substância econômica de imóveis
situados nas proximidades das áreas atingidas por estes eventos. As
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operações
dos
locatários
do(s)
empreendimento(s)
imobiliário(s)
construído(s) no(s) imóvel(is) poderão causar impactos ambientais nas
regiões em que este(s) se localiza(m). Nesses casos, o valor do(s) imóvel(is)
perante o mercado poderá ser negativamente afetado e os locatários e/ou o
Fundo, na qualidade de proprietário direto ou indireto do(s) imóvel(is)
poderão
estar
sujeitos
a
sanções
administrativas
e
criminais,
independentemente da obrigação de reparar ou indenizar os danos causados
ao meio ambiente e a terceiros afetados.
(xii)

Riscos de alterações nas leis e regulamentos ambientais
Os proprietários e os locatários de imóveis estão sujeitos a legislação
ambiental nas esferas federal, estadual e municipal. Essas leis e regulamentos
ambientais podem acarretar atrasos e custos significativos para cumpri -las,
assim como proibir ou restringir severamente a atividade de incorporação,
construção e/ou reforma em regiões ou áreas ambientalmente sensíveis. Na
hipótese de violação ou não cumprimento de tais leis, regulamentos, licenças
e autorizações, empresas e, eventualmente, o Fundo ou os locatários podem
sofrer sanções administrativas, tais como multas, interdição de atividades,
cancelamento de licenças e revogação de autorizações, ou estarem sujeitas a
sanções
criminais
(inclusive
seus
administradores).
As
agências
governamentais ou outras autoridades podem também editar novas regras
mais rigorosas ou buscar interpretações mais restritivas das leis e
regulamentos existentes, que podem obrigar os locatários ou proprietários de
imóveis a gastar recursos adicionais na adequação ambiental, inclusive
obtenção de licenças ambientais para instalações e equipamentos que não
necessitavam anteriormente dessas licenças ambientais. As agências
governamentais ou outras autoridades podem, ainda, atrasar de maneira
significativa a emissão das licenças e autorizações necessárias para o
desenvolvimento dos negócios dos locatários, gerando, consequentemente,
efeitos adversos em seus negócios. Qualquer dos eventos acima poderá fazer
com que os locatários tenham dificuldade em honrar com os aluguéis dos
imóveis que, em virtude da excussão de determinadas garantias dos ativos,
venham integrar o patrimônio do Fundo podendo afetar adversamente os
resultados do Fundo em caso de atrasos ou inadimplementos. Nessa hipótese,
as atividades e os resultados do Fundo poderão ser impactados adversamente
e, por conseguinte, a rentabilidade dos Cotistas. Ainda, em função de
exigências dos órgãos competentes, pode haver a necessidade de se
providenciar reformas ou alterações em tais imóveis cujo custo poderá ser
imputado ao Fundo.

(xiii)

Risco de revisão ou rescisão dos contratos de locação ou arrendamento

Os veículos investidos pelo Fundo poderão ter na sua carteira de investimentos
imóveis que sejam alugados ou arrendados cujos rendimentos decorrentes dos
referidos alugueis ou arrendamentos seja a fonte de remuneração dos
cotistas/acionistas dos veículos investidos pelo Fundo. Referidos contratos de
locação poderão ser rescindidos ou revisados, o que poderá comprometer total
ou parcialmente os rendimentos que são distribuídos aos cotistas/acionistas dos
veículos investidos pelo Fundo e, consequentemente, ao Fundo e aos seus
Cotistas.
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(xiv)

Riscos relativos à rentabilidade do investimento

O investimento em cotas de FII é uma aplicação em valores mobiliários de renda
variável, o que pressupõe que a rentabilidade do cotista dependerá da
valorização imobiliária e do resultado da administração dos imóveis do
patrimônio do fundo. No caso em questão, os valores a serem distribuídos aos
Cotistas dependerão do resultado do Fundo, que por sua vez, dependerá
preponderantemente dos Ativos Alvo objeto de investimento pelo Fundo,
excluídas as despesas previstas no Regulamento para a manutenção do Fundo.
Adicionalmente, vale ressaltar que entre a data da integralização das Novas
Cotas objeto da Oferta e a efetiva data de aquisição dos Ativos Alvo, os recursos
obtidos com a Oferta serão aplicados em títulos e valores mobiliários emitidos
por entes públicos ou privados, de renda fixa, inclusive certificados de depósitos
bancário, o que poderá impactar negativamente na rentabilidade do Fundo.
(xv)

Risco de lançamento de novos empreendimentos imobiliários comerciais
próximos aos imóveis cuja exploração está vinculada a cotas e/ou títulos
investidos pelo Fundo, o que poderá dificultar a capacidade de alienar, renovar
as locações ou locar espaços para novos inquilinos
O lançamento de novos empreendimentos imobiliários comerciais em áreas
próximas às que se situam os imóveis poderá impactar a capacidade de
locação ou de renovação da locação de espaços dos imóveis em condições
favoráveis, o que poderá gerar uma redução na receita do Fundo e na
rentabilidade das Cotas.

(xvi)

Riscos de flutuações no valor dos Ativos integrantes da carteira do Fundo

O valor dos Ativos Alvo que eventualmente venham a integrar a carteira do
Fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com as flutuações de preços e
cotações de mercado. Em caso de queda do valor de tais Ativos Alvo, os ganhos
do Fundo poderão ser adversamente afetados, bem como o preço de negociação
das Cotas no mercado secundário poderão ser adversamente afetados.
XLI.

Propriedade das Cotas e não dos Ativos Alvo
Apesar de a carteira do Fundo ser constituída, predominantemente, por Ativos
Alvo, a propriedade das Cotas não confere aos Cotistas propriedade direta sobre
os Ativos Alvo. Os direitos dos Cotistas são exercidos sobre todos os ativos
da carteira de modo não individualizado, proporcionalmente ao número
de Cotas possuídas.

XLII.

Risco de Concentração de Propriedade de Cotas por um mesmo
Investidor
O Regulamento não dispõe acerca de restrição quanto ao limite de Cotas que
podem ser subscritas por um único Cotista. Portanto, poderá ocorrer situação
em que um único Cotista venha a integralizar parcela substancial das Cotas de
determinada emissão ou mesmo a totalidade das Cotas do Fundo, passando tal
Cotista a deter uma posição expressivamente concentrada, fragilizando, assim,
a posição dos eventuais Cotistas minoritários. Nesta hipótese, há possibilidade
de que deliberações sejam tomadas pelo Cotista majoritário em função de seus
interesses exclusivos, em prejuízo do Fundo e/ou dos Cotistas minoritários.
Adicionalmente, caso um Cotista que também seja construtor, incorporador ou
sócio dos Empreendimentos Imobiliários investidos pelo Fundo, detenha
(isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas) percentual superior a
25% (vinte e cinco por cento) das Cotas, o Fundo passará a ser tributado como
pessoa jurídica nos termos da Lei nº 9.779/99, ocasião em que a rentabilidade
do Fundo será prejudicada.
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XLIII.

Risco do Investimento nas Aplicações Financeiras
O Fundo poderá investir parte de seu patrimônio nos Aplicações Financeiras e
tais ativos podem afetar negativamente a rentabilidade do Fundo.
Adicionalmente, os rendimentos originados a partir do investimento nas
Aplicações Financeiras serão tributados de forma análoga à tributação dos
rendimentos auferidos por pessoas jurídicas (tributação regressiva de 22,5%
(vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) a 15,0% (quinze por cento),
dependendo do prazo do investimento) e tal fato poderá impactar
negativamente na rentabilidade do Fundo.

XLIV.

Risco de Crédito das Aplicações Financeiras
As obrigações decorrentes das Aplicações Financeiras estão sujeitas ao
cumprimento e adimplemento pelo respectivo emissor ou pelas contrapartes das
operações do Fundo. Eventos que venham a afetar as condições financeiras dos
emissores, bem como mudanças nas condições econômicas, políticas e legais,
podem prejudicar a capacidade de tais emissores em cumprir com suas
obrigações, o que pode trazer prejuízos ao Fundo.

XLV.

Cobrança dos ativos, possibilidade de aporte adicional pelos Cotistas e
possibilidade de perda do capital investido
Os custos incorridos com os procedimentos necessários à cobrança dos ativos
integrantes da carteira do próprio Fundo e à salvaguarda dos direitos, interesses e
prerrogativas do Fundo são de responsabilidade do Fundo, devendo ser suportados
até o limite total de seu patrimônio líquido, sempre observado o que vier a ser
deliberado pelos Cotistas reunidos em Assembleia Geral. O Fundo somente poderá
adotar e/ou manter os procedimentos judiciais ou extrajudiciais de cobrança de tais
ativos, uma vez ultrapassado o limite de seu patrimônio líquido, caso os titulares
das Cotas aportem os valores adicionais necessários para a sua adoção e/ou
manutenção. Dessa forma, havendo necessidade de cobrança judicial ou
extrajudicial dos ativos, os Cotistas poderão ser solicitados a aportar recursos ao
Fundo para assegurar a adoção e manutenção das medidas cabíveis para a
salvaguarda de seus interesses. Nenhuma medida judicial ou extrajudicial será
iniciada ou mantida pelo Administrador antes do recebimento integral do aporte
acima referido e da assunção pelos Cotistas do compromisso de prover os recursos
necessários ao pagamento da verba de sucumbência, caso o Fundo venha a ser
condenado. O Administrador, o Gestor, o Escriturador, o custodiante e/ou qualquer
de suas afiliadas não são responsáveis, em conjunto ou isoladamente, pela adoção
ou manutenção dos referidos procedimentos e por eventuais danos ou prejuízos, de
qualquer natureza, sofridos pelo Fundo e pelos Cotistas em decorrência da não
propositura (ou prosseguimento) de medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias
à salvaguarda de seus direitos, garantias e prerrogativas, caso os Cotistas deixem
de aportar os recursos necessários para tanto, nos termos do Regulamento. Dessa
forma, o Fundo poderá não dispor de recursos suficientes para efetuar a amortização
e, conforme o caso, o resgate, em moeda corrente nacional, de suas Cotas,
havendo, portanto, a possibilidade de os Cotistas até mesmo perderem, total ou
parcialmente, o respectivo capital investido.

XLVI.

Riscos de o Fundo vir a ter patrimônio líquido negativo e de os Cotistas
terem que efetuar aportes de capital
Durante a vigência do Fundo, existe o risco de o Fundo vir a ter patrimônio líquido
negativo, o que acarretará na necessária deliberação pelos Cotistas acerca do
aporte de capital no Fundo, sendo certo que determinados Cotistas poderão não
aceitar aportar novo capital no Fundo. Não há como mensurar o montante de
capital que os Cotistas podem vir a ser chamados a aportar e não há como
garantir que após a realização de tal aporte o Fundo passará a gerar alguma
rentabilidade aos Cotistas.
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XLVII.

Não existência de garantia de eliminação de riscos
As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador,
do Gestor ou de qualquer instituição pertencente ao mesmo conglomerado do
Administrador e/ou do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Nesse sentido, no caso de prejuízo nas
aplicações do Fundo, os Cotistas serão prejudicados, não existindo mecanismo
externo que garanta a sua rentabilidade.

XLVIII.

Demais riscos
O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios
ou exógenos ao controle do Administrador e do Gestor, tais como moratória,
guerras, revoluções, além de mudanças nas regras aplicáveis aos ativos
financeiros, mudanças impostas aos ativos financeiros integrantes da carteira,
alteração na política econômica e decisões judiciais porventura não mencionados
nesta seção.

XLIX.

Informações contidas neste Prospecto
Este Prospecto contém informações acerca do Fundo e dos Ativos Alvo que
poderão ser objeto de investimento pelo Fundo, bem como das perspectivas
acerca do desempenho futuro do Fundo, que envolvem riscos e incertezas. Não
há garantia de que o desempenho futuro do Fundo seja consistente com as
perspectivas deste Prospecto. Os eventos futuros poderão diferir sensivelmente
das tendências indicadas neste Prospecto.

Não há garantia de que o desempenho futuro do Fundo seja consistente com essas
perspectivas. Os eventos futuros poderão diferir sensivelmente das tendências aqui
indicadas.
Adicionalmente, as informações contidas neste Prospecto em relação ao Brasil e à
economia brasileira são baseadas em dados publicados pelo BACEN, pelos órgãos
públicos e por outras fontes independentes. As informações sobre o mercado
imobiliário, apresentadas ao longo deste Prospecto foram obtidas por meio de
pesquisas internas, pesquisas de mercado, informações públicas e publicações do
setor.
A DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO INCLUÍDA NESTE PROSPECTO NÃO
PRETENDE SER COMPLETA OU EXAUSTIVA, SERVINDO APENAS COMO
EXEMPLO E ALERTA AOS POTENCIAIS INVESTIDORES QUANTO AOS RISCOS
A QUE ESTARÃO SUJEITOS OS INVESTIMENTOS NO FUNDO.
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12. RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES
ENVOLVIDAS COM O FUNDO E A OFERTA
Além do relacionamento referente à Oferta, as instituições envolvidas na Oferta
mantêm relacionamento comercial, com o Administrador ou com sociedades de seu
conglomerado econômico, podendo, no futuro, serem contratados pelo
Administrador ou sociedades de seu conglomerado econômico para assessorá-los,
inclusive na realização de investimentos ou em quaisquer outras operações
necessárias para a condução de suas atividades.
12.1. Relacionamento entre as Partes
12.1.1.

Relacionamento do Coordenador Líder com a Genial:

Na data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre o
Coordenador Líder e a Genial, bem como qualquer relacionamento ou situação em si
que possa configurar conflitos de interesses no âmbito da Oferta, e o relacionamento
entre eles se restringe à atuação como contrapartes de mercado, tais como
relacionamentos comerciais decorrentes da distribuição de valores mobiliários no
mercado, operações de crédito e a realização da presente Oferta.
12.1.2.

Relacionamento do Coordenador Líder com a Órama:

Na data deste Prospecto, a Órama e o Coordenador Líder não possuem qualquer
relação societária entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como
contrapartes de mercado.

O Administrador e os Coordenadores Contratados não identificaram conflitos
de interesse decorrentes dos relacionamentos acima descritos e as
respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.
12.1.3.

Relacionamento do Administrador com a Genial:

Na data deste Prospecto, o Administrador e a Genial não possuem qualquer relação
societária entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como
contrapartes de mercado.
Exceto por relacionamentos comerciais em razão da administração pelo
Administrador de outros fundos de investimento investidos por pessoas do mesmo
grupo econômico da Genial e/ou por clientes deste e em razão da presente Oferta, o
Administrador não possui qualquer relacionamento relevante com a Genial.
O Administrador e a Genial não identificaram conflitos de interesse decorrentes dos
relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação
ao Fundo.
12.1.4.

Relacionamento do Administrador com a Órama:

Na data deste Prospecto, o Administrador e a Órama não possuem qualquer relação
societária entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como
contrapartes de mercado.
Exceto por relacionamentos comerciais em razão da administração pelo
Administrador de outros fundos de investimento investidos por pessoas do mesmo
grupo econômico da Órama e/ou por clientes deste e em razão da presente Oferta,
o Administrador não possui qualquer relacionamento relevante com a Órama.
O Administrador e a Órama não identificaram conflitos de interesse decorrentes dos
relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação
ao Fundo.
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12.1.5.

Relacionamento do Administrador com o Coordenador Líder:

Na data deste Prospecto, o Administrador e o Coordenador Líder não possuem
qualquer relação societária entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à
atuação como contrapartes de mercado.
Exceto por relacionamentos comerciais em razão da administração pelo
Administrador de outros fundos de investimento investidos por pessoas do mesmo
grupo econômico do Coordenador Líder e/ou por clientes deste e em razão da
presente Oferta, o Administrador não possui qualquer relacionamento relevante com
o Coordenador Líder.
O Administrador e o Coordenador Líder não identificaram conflitos de interesse
decorrentes dos relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de
cada parte com relação ao Fundo.
12.1.6.

Relacionamento entre o Administrador com o Gestor:

Na data deste Prospecto, o Administrador e o Gestor não possuem qualquer relação
societária entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como
contrapartes de mercado.
O Administrador e o Gestor não identificaram conflitos de interesse decorrentes dos
relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com
relação ao Fundo.
12.1.7.

Relacionamento do Administrador com o Custodiante:

O Custodiante é o Banco BTG Pactual S.A., que é a sociedade líder do conglomerado
BTG Pactual e oferece diversos produtos aos seus clientes nas áreas de investment
banking, corporate lending, sales and trading, dentre outros. Por meio de suas
subsidiárias, o Banco BTG Pactual S.A. oferece produtos complementares, como
fundos de investimento e produtos de wealth management. O Administrador, BTG
Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, é uma sociedade detida e controlada 100%
diretamente pelo Banco BTG Pactual S.A., atuando na administração de fundos de
investimento, tanto para clientes do Banco BTG Pactual S.A., quanto para clientes
de outras instituições, de acordo e em conformidade com as diretrizes da instituição
e do conglomerado BTG Pactual, embora, cumpre ressaltar, que tal sociedade atua
de forma apartada em suas operações e atividades, possuindo uma administração e
funcionários próprios.
12.1.8.

Relacionamento do Administrador com o Auditor Independente:

Na data deste Prospecto, o Administrador e o Auditor Independente não possuem
qualquer relação societária entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à
atuação como contrapartes de mercado.
O Administrador e o Auditor Independente não identificaram conflitos de interesse
decorrentes dos relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada
parte com relação ao Fundo.
12.1.9.

Relacionamento do Coordenador Líder com o Escriturador

Além dos serviços relacionados à presente Oferta e de eventual relacionamento
comercial no curso ordinário dos negócios, a Guide, na data deste Prospecto, não
mantém qualquer outro relacionamento relevante com o Escriturador. A Guide e
o Escriturador não possuem relação de exclusividade na prestação dos serviços e
tampouco qualquer relação societária. A Guide, ademais, utiliza-se de outras
sociedades para a prestação desses serviços de escrituração nas emissões de
valores mobiliários em que atua.
12.1.10.

Relacionamento da Genial com o Escriturador:

Além dos serviços relacionados à presente Oferta e de eventual relacionamento
comercial no curso ordinário dos negócios, a Genial, na data deste Prospecto, não
mantém qualquer outro relacionamento relevante com o Escriturador. A Genial e
o Escriturador não possuem relação de exclusividade na prestação dos serviços e
tampouco qualquer relação societária. A Genial, ademais, utiliza-se de outras
sociedades para a prestação desses serviços de escrituração nas emissões de
valores mobiliários em que atua.
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12.1.11.

Relacionamento do Coordenador Contratado com o Escriturador:

Além dos serviços relacionados à presente Oferta e de eventual relacionam ento
comercial no curso ordinário dos negócios, a Órama, na data deste Prospecto,
não mantém qualquer outro relacionamento relevante com o Escriturador. A
Óramae o Escriturador não possuem relação de exclusividade na prestação dos
serviços e tampouco qualquer relação societária. A Órama, ademais, utiliza-se de
outras sociedades para a prestação desses serviços de escrituração nas emissões
de valores mobiliários em que atua.
12.1.12.

Relacionamento do Coordenador Líder com o Custodiante:

Além dos serviços relacionados à presente Oferta e de eventual relacionamento
comercial no curso ordinário dos negócios, a Guide, na data deste Prospecto, não
mantém qualquer outro relacionamento relevante com o Escriturador. A Guide e o
Escriturador não possuem relação de exclusividade na prestação dos serviços e
tampouco qualquer relação societária. A Guide, ademais, utiliza-se de outras
sociedades para a prestação desses serviços de escrituração nas emissões de valores
mobiliários em que atua.
12.1.13.

Relacionamento da Genial com o Custodiante:

Além dos serviços relacionados à presente Oferta e de eventual relacionamento
comercial no curso ordinário dos negócios, a Genial, na data deste Prospecto, não
mantém qualquer outro relacionamento relevante com o Escriturador. A Genial e o
Escriturador não possuem relação de exclusividade na prestação dos serviços e
tampouco qualquer relação societária. A Genial, ademais, utiliza-se de outras
sociedades para a prestação desses serviços de escrituração nas emissões de valores
mobiliários em que atua.
12.1.14.

Relacionamento da Órama com o Custodiante:

Além dos serviços relacionados à presente Oferta e de eventual relacionamento
comercial no curso ordinário dos negócios, a Órama, na data deste Prospecto, não
mantém qualquer outro relacionamento relevante com o Escriturador. A Órama e o
Escriturador não possuem relação de exclusividade na prestação dos serviços e
tampouco qualquer relação societária. A Órama, ademais, utiliza-se de outras
sociedades para a prestação desses serviços de escrituração nas emissões de valores
mobiliários em que atua.
12.1.15.

Relacionamento da Genial com o Auditor Independente:

Na data deste Prospecto, a Genial e o Auditor Independente não possuem qualquer
relação societária entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como
contrapartes de mercado.
A Genial e o Auditor Independente não identificaram conflitos de interesse
decorrentes dos relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada
parte com relação ao Fundo.
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12.1.16.

Relacionamento da Órama com o Auditor Independente:

Na data deste Prospecto, a Órama e o Auditor Independente não possuem qualquer
relação societária entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como
contrapartes de mercado.
A Órama e o Auditor Independente não identificaram conflitos de interesse
decorrentes dos relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada
parte com relação ao Fundo.
12.1.17.

Relacionamento do Coordenador Líder com o Auditor Independente:

Na data deste Prospecto, o Coordenador Líder e o Auditor Independente não
possuem qualquer relação societária entre si, e o relacionamento entre eles se
restringe à atuação como contrapartes de mercado.
O Coordenador Líder e o Auditor Independente não identificaram conflitos de
interesse decorrentes dos relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações
de cada parte com relação ao Fundo.
12.1.18.

Relacionamento da Genial com o Gestor:

Na data deste Prospecto, a Genial e o Gestor não possuem qualquer relação societária
entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de
mercado.
A Genial e o Gestor não identificaram conflitos de interesse decorrentes dos
relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação
ao Fundo.
12.1.19.

Relacionamento da Órama com o Gestor:

Na data deste Prospecto, a Órama e o Gestor não possuem qualquer relação
societária entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como
contrapartes de mercado.
A Órama e o Gestor não identificaram conflitos de interesse decorrentes dos
relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação
ao Fundo.
12.1.20.

Relacionamento do Coordenador Líder com o Gestor:

Na data deste Prospecto, o Coordenador Líder e o Gestor não possuem qualquer
relação societária entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como
contrapartes de mercado.
No últimos 12 (doze) meses anteriores a presente data, o Coordenador Líder atuou
como participante especial de outros fundos geridos pelo Gestor.
O Coordenador Líder e o Gestor não identificaram conflitos de interesse decorrentes
dos relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com
relação ao Fundo.
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ANEXOS
ANEXO I

- Instrumento Particular de Constituição do Regulamento do Fundo

ANEXO II - Ato do Administrador que aprovou a Oferta, a Emissão e o Preço de
		 Emissão, bem como o respectivo Fato Relevante
ANEXO III - A
 to do Administrador de Re-ratificação dos termos e condições
da Oferta e contratação dos Coordenadores a aprovação da versão
vigente do Regulamento, bem como o respectivo Fato Relevante
ANEXO IV - Declaração do Administrador, nos termos do artigo 56 da Instrução
		 CVM 400
ANEXO V
- Declaração do Coordenador Líder, nos termos do artigo 56 da
		 Instrução CVM 400
ANEXO VI

- Estudo de Viabilidade

ANEXO VII - Informe Anual do Fundo – Anexo 39-V da Instrução CVM 472
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INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE
atual em NY.
”ocação Internacional: foco de atuaçãoINVESTIMENTO
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
IMOBILIÁRIO – FII RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

9

HIGH YIELD

BTG
PACTUAL
SERVIÇOS
Pelo presente
instrumento particular, DO
LEIA O PROSPECTO
E O REGULAMENTO
FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
A OFERTA,
EM ESPECIAL
A SEÇÃO
RISCO”
MOBILIÁRIOS,
instituição financeira
com sede“FATORES
na cidade do RioDE
de Janeiro,
estado

ROSPECTO E O REGULAMENTO
ANTES
DE
do Rio de Janeiro, naDO
PraiaFUNDO
de Botafogo,
nº 501,
5º ACEITAR
andar (parte), Botafogo, CEP
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
22.250-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente

credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da
atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários
(“ADMINISTRADORA”), neste ato representada na forma de seu Estatuto Social,
por seus representantes legais infra-assinados, RESOLVE:

1.
Constituir, nos termos da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993 e da Instrução
da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM nº
472/08”), um fundo de investimento imobiliário, com a denominação “FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO
HIGH YIELD” (“FUNDO”), organizado sob a forma de condomínio fechado, com
prazo de duração de 10 (dez) anos a contar da primeira integralização de recursos no
FUNDO, cujo objeto é o investimento em empreendimentos imobiliários, por meio da
aquisição dos seguintes ativos, ou de direitos a eles relativos, respeitadas as demais
exigências e disposições relativas à política de investimentos contidas no Regulamento
(conforme abaixo definido) do FUNDO, conforme abaixo definido: a) certificados de
recebíveis imobiliários (“CRI”), desde que tenham sido objeto de oferta pública registrada
na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado, nos termos da regulamentação em vigor;
b) letras hipotecárias (“LH”); c) letras de crédito imobiliário (“LCI”); d) letras
imobiliárias garantidas (“LIG”); e) cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”) e
f) demais títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela
legislação ou regulamentação aplicável;
2.
Aceitar desempenhar as funções de administradora do FUNDO, na forma do
Regulamento do FUNDO, neste ato promulgado, sendo que o diretor da
ADMINISTRADORA responsável pela administração do FUNDO é o Sr. Allan
Hadid, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº
102179165 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.913.047-66, com endereço
comercial na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de
Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Botafogo, CEP 22250-040, que também poderá
ser encontrado no endereço eletrônico da CVM (www.cvm.gov.br) e no endereço
eletrônico da ADMINISTRADORA (https://www.btgpactual.com/home/assetmanagement/fundos-btg-pactual);
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• Cré

• Fu

• De
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LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A
em
3.
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o
Regulamento,
substancialmente
no
teor
e
na
forma
do
documento
ocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
• Alo
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
constante do Anexo I, o qual é parte integrante do presente instrumento, denominado

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

“Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário – FII RBR Crédito Imobiliário
High Yield”, doravante referido simplesmente como “Regulamento”;

9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
4.
Aprovar a primeira emissão de cotas do FUNDO para subscrição mediante
A OFERTA,
EMcom
ESPECIAL
A SEÇÃO
DE RISCO”
oferta pública
esforços restritos,
com as “FATORES
seguintes características
e demais

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DOartigos
FUNDO
ANTESdoDE
ACEITAR(“Oferta”):
condições constantes nos
15 e seguintes
Regulamento
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

(a)
Quantidade de Cotas Emitidas: a quantidade total de cotas a serem emitidas é
de até 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) de cotas;
(b)

Preço de Emissão das Cotas: R$ 100,00 (cem reais) cada;

(c)
Valor da Emissão: a primeira emissão será de até R$ 150.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de reais) (“Primeira Emissão”);
(d)
Valor de Integralização: As Cotas deverão ser integralizadas em moeda
corrente nacional. O preço unitário inicial de integralização das Cotas subscritas até
que seja atingido o montante equivalente a Distribuição Parcial (“Data da 1ª
Subscrição”) será correspondente ao Preço de Emissão das Cotas. Após, a
integralização será realizada pelo valor patrimonial da cota de fechamento do dia útil
imediatamente anterior, o qual refletirá o preço de mercado dos ativos que compõem
a carteira do Fundo; e
(e)
Distribuição Parcial/Cancelamento da Emissão: na Primeira Emissão do
FUNDO será admitida a distribuição parcial das cotas, em valor mínimo
correspondente à R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) (“Distribuição
Parcial”). Caso não sejam subscritas cotas referentes à Distribuição Parcial até o
término do prazo de subscrição, o FUNDO será liquidado, nos termos do artigo 13,
§ 2º, II da Instrução CVM nº 472/08 e a Primeira Emissão será cancelada, ficando a
ADMINISTRADORA obrigada a ratear entre os subscritores, na proporção das
cotas subscritas e integralizadas da emissão, os recursos financeiros captados pelo
FUNDO e, se for o caso, os rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações em
fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa realizadas no período. Caso sejam
subscritas e integralizadas cotas em quantidade igual ou superior à Distribuição
Parcial, mas não correspondente à quantidade total da emissão, a
ADMINISTRADORA realizará o cancelamento das cotas não colocadas, nos
termos da regulamentação em vigor, devendo ratear entre os subscritores que tiverem
condicionado a sua adesão à colocação integral, ou para as hipóteses de alocação
proporcional, os recursos financeiros recebidos, na proporção das cotas integralizadas
e, se for o caso, acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos nas aplicações em
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édito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;
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• Alocação
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de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
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ACEITAR
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE A
fundos
de
renda
fixa e/ou títulos de renda fixa realizadas no período. Em ambas as
atual em NY.
”ocação Internacional: foco de atuaçãohipóteses,
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
não serão restituídos aos cotistas os recursos despendidos com o

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

pagamento de tributos incidentes sobre as aplicações financeiras, os quais serão
arcados pelos cotistas, na proporção dos valores subscritos e integralizados.

9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
5.
Submeter à CVM a presente deliberação e os demais documentos exigidos
A OFERTA,
DE RISCO”
pelo artigoEM
4º daESPECIAL
Instrução CVMA
nº SEÇÃO
472/08, para“FATORES
a obtenção do registro
automático

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO
ANTES
DEaACEITAR
sendo
Primeira Emissão dispensada
de constituição e funcionamento
do FUNDO,
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
de registro nos termos da Instrução CVM nº 476/09; e

6.
Deliberar a contratação, nos termos da Instrução CVM nº 472/08, das
seguintes pessoas jurídicas para prestarem serviços ao FUNDO:
(a)
Empresa de auditoria: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes, com
sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo,
nº 1.400, 9º, 10º, 13º a 17º andares, Torre Torino, inscrita no CNPF/MF sob o nº
61.562.112/0001-20;
(b)
Instituição Escrituradora: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM,
acima qualificada;
(c)
Coordenador Líder para a Primeira Emissão: BTG Pactual Serviços
Financeiros S.A. DTVM, acima qualificada; e
(d)
Gestor: RBR Gestão de Recursos Ltda., sociedade devidamente autorizada
pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e
valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 13.256, de 28 de agosto de
2013, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Doutor
Cardoso de Melo, nº 1.340, 7º andar, conjunto 72 (parte), Vila Olímpia, CEP 04.548004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.259.351/0001-87 (“GESTOR”).
Este Instrumento de Constituição será registrado em Cartório de Registro de Títulos
e Documentos da cidade de São Paulo, estado de São Paulo.
Sendo assim, assina o presente instrumento em 1 (uma) via.
São Paulo, 06 de abril de 2018.
PEDRO SOBRAL
PERRICELLI:09736845770

Digitally signed by PEDRO
SOBRAL PERRICELLI:09736845770
Date: 2018.04.06 11:33:07 -03'00'

DIANA FALCAO
CAZES:09826047775

Digitally signed by DIANA
FALCAO CAZES:09826047775
Date: 2018.04.06 11:33:35 -03'00'

________________________________________________________________
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
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RBR em NY.
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• Cré

• Fu

• De
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LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A
em
ANEXO I
• Alo
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

ocação Internacional: foco de atuação atual em NY.

Fonte: RBR

9

REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD (“FUNDO”)

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
A OFERTA,
EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
DO FUNDO

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES DE IMOBILIÁRIO
RISCO”
Art. 1º. O FUNDO
DE INVESTIMENTO
– FII RBR CRÉDITO

IMOBILIÁRIO HIGH YIELD, é constituído sob a forma de condomínio fechado,
com prazo de duração de 10 (dez) anos a contar da primeira integralização de recursos
no FUNDO, regido pelo presente Regulamento e pelas disposições legais e
regulamentares que lhe forem aplicáveis.

§ 1º. O FUNDO é administrado pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS, instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado
do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Botafogo, CEP
22.250-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente
credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da
atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários (doravante
simplesmente denominado “ADMINISTRADOR”). O nome do Diretor responsável
pela supervisão do FUNDO pode ser encontrado no endereço eletrônico da CVM
(www.cvm.gov.br) e no endereço eletrônico da ADMINISTRADORA
(https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual).
§ 2º. O FUNDO é destinado exclusivamente a investidores que sejam considerados
qualificados, nos termos do artigo 9-B da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de
2013 (“ICVM 539”), conforme alterada, que estejam dispostos a correr os riscos inerentes
às atividades do FUNDO e que busquem um retorno de longo prazo para suas aplicações,
que seja adequado à política de investimentos do FUNDO.
§ 3º. A qualidade de investidor qualificado deverá ser verificada pela
ADMINISTRADORA no ato de subscrição de cotas. A perda da condição de
investidor qualificado não implica a exclusão do cotista do FUNDO.
§ 4º. Todas as informações e documentos relativos ao FUNDO que, por força deste
Regulamento e/ou das demais normas aplicáveis, devam ficar disponíveis aos
cotistas, poderão ser obtidos e/ou consultados na sede da ADMINISTRADORA ou
em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço:
https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual.
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édito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ACEITAR
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE A
DO
OBJETO
”ocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Art. 2º. O FUNDO tem por objeto o investimento em a) Certificados de Recebíveis
Imobiliários (“CRI”), desde que tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM
ou cujo registro tenha sido dispensado, nos termos da regulamentação em vigor; b) Letras
9
Hipotecárias (“LH”); c) Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); d) Letras Imobiliárias
Garantidas (“LIG”); e) cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”); f) certificados
ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO
FUNDO
ANTES
DE na
ACEITAR
de potencial adicional de
construção
emitidos
com base
Instrução da CVM nº 401, de
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
29 de dezembro de 2003; e g) demais títulos e valores mobiliários que sejam ou venham
a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável (“Ativos Alvo”).
Fonte: RBR

9

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

Parágrafo único. Os Ativos Alvo integrantes da carteira do FUNDO, bem como seus
frutos e rendimentos, deverão observar as seguintes restrições:
(i)
não poderão integrar o ativo da ADMINISTRADORA, nem responderão por
qualquer obrigação de sua responsabilidade;
(ii)
não comporão a lista de bens e direitos da ADMINISTRADORA para efeito de
liquidação judicial ou extrajudicial, nem serão passíveis de execução por seus credores,
por mais privilegiados que sejam; e
(iii) não poderão ser
ADMINISTRADORA.

dados

em

garantia

de

débito

de

operação

da

DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Art. 3º. Observadas as diretrizes gerais estabelecidas no artigo 2º retro, os recursos
do FUNDO serão aplicados segundo a seguinte política de investimentos:
I.
O FUNDO terá por política básica realizar investimentos objetivando,
fundamentalmente: a) auferir rendimentos advindos dos Ativos Alvo que vier a
adquirir; e b) auferir ganho de capital nas eventuais negociações dos Ativos Alvo que
vier a adquirir e posteriormente alienar;
II. A carteira de títulos e valores mobiliários do FUNDO será gerida pela RBR
GESTÃO DE RECURSOS LTDA., sociedade devidamente autorizada pela CVM
para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores
mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 13.256, de 28 de agosto de 2013, com
sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de
Melo, nº 1.340, 7º andar, conjunto 72 (parte), Vila Olímpia, CEP 04.548-004, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 18.259.351/0001-87, que será contratada pela
ADMINISTRADORA nos termos do artigo 29, VI, da Instrução CVM nº 472/08

5
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édito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;
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Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
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• Cré

• Fu

• De

• Re
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A
em
(“GESTOR”).
O
GESTOR
desempenhará
suas
atribuições,
conforme
disposto
neste
ocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
• Alo
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
Regulamento, no “Contrato de Gestão de Carteiras de Fundo de Investimento” a ser

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

celebrado com FUNDO, representado por sua ADMINISTRADORA (“Contrato de
Gestão”) e na legislação aplicável, incluindo normativos da CVM e as disposições do
Código de Regulação e Melhores Práticas da Associação Brasileira das Entidades dos
9
Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA” e “Código ANBIMA”).

9

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

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO
ANTES
DE ACEITAR
III. As aquisições e alienações
dos Ativos
Alvo para
compor a carteira do FUNDO,
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
bem como a realização de Aplicações Financeiras (conforme abaixo definido) serão
realizadas pelo GESTOR, observada a política de investimentos do FUNDO, o
enquadramento da carteira do FUNDO nos termos deste Regulamento e da legislação
aplicável, bem como:
(i)
os títulos e valores mobiliários que integrarão a carteira do FUNDO deverão ter
sido emitidos em conformidade com a legislação e com as normas do Conselho Monetário
Nacional e do Banco Central do Brasil, conforme aplicável;

(ii)
o FUNDO deverá respeitar os limites de aplicação por emissor e por modalidade
de ativos financeiros estabelecidos, respectivamente, nos artigos 102 e 103 da Instrução
CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada (“Instrução CVM nº
555/14”) conforme aplicável e/ou na regulamentação aplicável que vier a substituí-la,
alterá-la ou complementá-la, cabendo à ADMINISTRADORA e ao GESTOR respeitar
as regras de enquadramento e desenquadramento estabelecidas no referido normativo,
ressalvando-se, entretanto, que, nos termos do § 6º do artigo 45 da Instrução CVM nº
472/08, os referidos limites de aplicação por modalidade de ativos financeiros não se
aplicarão aos investimentos em CRI, cotas de outros FII e cotas de FIDC que tenham
como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que
estes CRI e cotas de outros FII e de FIDC tenham sido objeto de oferta pública registrada
na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor;
(iii) As aquisições dos Ativos Alvo deverão ocorrer em até 2 (dois) anos contados do
início do prazo de duração do FUNDO (“Período de Investimento”). Na hipótese de um
Ativo Alvo ser alienado durante o Período de Investimento, bem como na hipótese de
recebimento de amortizações e rendimentos durante o Período de Investimento, poderão
a ADMINISTRADORA e o GESTOR reinvestir os recursos recebidos em novos Ativos
Alvo; e
(iv)
Após encerrado o Período de Investimento, o FUNDO entrará em fase de
desinvestimento, não sendo permitida a aquisição de novos Ativos Alvo (“Período de
Desinvestimento”). O Período de Desinvestimento durará até o término do prazo de
duração do FUNDO.
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édito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;
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• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ACEITAR
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE A
IV.
Competirá
ao GESTOR decidir sobre a aquisição ou a alienação dos Ativos Alvo
em NY.
”ocação Internacional: foco de atuaçãoe atual
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
das Aplicações Financeiras de titularidade do FUNDO, observado o disposto neste

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

Regulamento, devendo a ADMINISTRADORA, para tanto, outorgar poderes para que
o GESTOR celebre todo e qualquer instrumento necessário para estes fins;

9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
V. Os ativos que integrarão o patrimônio líquido do FUNDO poderão ser negociados,
A OFERTA,
ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES
DE RISCO”
adquiridosEM
ou alienados
pelo FUNDO
sem a necessidade
de aprovação
por parte da

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO
ACEITAR
assembleia geral de cotistas,
observada aANTES
política deDE
investimentos
prevista neste artigo,
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
exceto nos casos que caracterizem conflito de interesses entre o FUNDO e a
ADMINISTRADORA e/ou o GESTOR e suas Pessoas Ligadas (conforme definido
abaixo), nos termos do artigo 24 deste Regulamento;

VI. Excepcionalmente, e sem prejuízo da presente política de investimentos, o FUNDO
poderá deter imóveis, direitos reais sobre imóveis e participações em sociedades
imobiliárias, além de outros ativos financeiros relacionados a atividades imobiliárias, em
decorrência de: a) renegociação de saldos devedores dos Ativos Alvo, e/ou b) excussão
de garantias reais ou pessoais relacionadas aos Ativos Alvo, dos quais resulte a
transferência do produto da excussão das garantias para o FUNDO.
§ 1º. Observados os requisitos dispostos na presente política de investimentos, não haverá
limite máximo de exposição do patrimônio líquido do FUNDO, ou qualquer limite de
concentração em relação a segmentos ou setores da economia ou à natureza dos créditos
subjacentes aos Ativos Alvo, quando se tratar de Ativos Alvo em relação aos quais não
sejam aplicáveis os limites de investimento por emissor e por modalidade, nos termos do
§ 6º do artigo 45 da Instrução CVM 472/08.
§ 2º. Em relação aos CRI que vierem a ser adquiridos pelo FUNDO, a
ADMINISTRADORA analisará as regras de limite de concentração de devedores para
fins do art. 5º da Instrução CVM n. 414 de 30 de dezembro de 2004 no momento da
aquisição do ativo, cabendo ao GESTOR notificar a ADMINISTRADORA sempre que
esta regra deixar de ser cumprida, em até 02 (dois) dias úteis contados de tal ocorrência,
para que as providências de enquadramento e reenquadramento do FUNDO sejam
devidamente tomadas.
Art. 4º. As disponibilidades financeiras do FUNDO que, temporariamente, não
estejam aplicadas em Ativos Alvo, serão aplicadas nos seguintes ativos de liquidez
compatível com as necessidades do FUNDO, de acordo a regulamentação aplicável
(“Aplicações Financeiras”):
I.
cotas de fundos de investimento de renda fixa, ou títulos de renda fixa, públicos
ou privados, de liquidez compatível com as necessidades do FUNDO, de acordo com as
normas editadas pela CVM, observado o limite fixado na Instrução CVM 472;
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LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A
em
ocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
• Alo
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
II.
títulos públicos federais e operações compromissadas com lastro em tais papeis;

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

9

III.
certificados de depósito bancário emitidos por instituição financeira que tenha a
classificação de risco igual ou superior a AA- em escala nacional, atribuída pelas agências
9
Standard & Poor’s e/ou Fitch Ratings, e/ou Aa3 pela Moody’s Investors Service, ou
qualquer de suas representantes no País;

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

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES
DEdeRISCO”
IV.
derivativos,
exclusivamente
para fins
proteção patrimonial, cuja exposição seja
sempre, no máximo, o valor do patrimônio líquido do FUNDO.

§ 1º. Excepcionalmente, por ocasião de emissão de cotas do FUNDO, a totalidade
dos recursos captados, enquanto não utilizada para a aquisição dos Ativos Alvo,
deverá ser mantida nas Aplicações Financeiras.
§ 2º. Caso, a qualquer momento durante a existência do FUNDO, o GESTOR,
exercendo a gestão do FUNDO, não encontre Ativos Alvo para investimento pelo
FUNDO, poderá distribuir o saldo de caixa aos cotistas a título de amortização de
rendimentos (distribuição adicional de rendimentos) e/ou amortização de principal.
Art. 5º. Os Ativos Alvo integrantes da carteira do FUNDO serão precificados de
acordo com os procedimentos determinados na regulamentação em vigor e de acordo
com o manual de precificação de ativos da Instituição Custodiante, disponível na
página da rede mundial de computadores. No entanto, caso a ADMINISTRADORA
e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de
precificação da Instituição Custodiante, a ADMINISTRADORA e o GESTOR, em
conjunto com a Instituição Custodiante, deverão decidir de comum acordo o critério
a ser seguido.
§ único. O valor de aquisição dos Ativos Alvo poderá ser composto por ágio ou
deságio, conforme o caso, observadas as condições de mercado.
Art. 6º. Os recursos das emissões de cotas do FUNDO serão destinados à aquisição
de Ativos Alvo, observadas as condições estabelecidas neste Regulamento, assim
como para arcar com despesas relativas à aquisição destes ativos e a manutenção do
FUNDO.
Art. 7º. Se, por ocasião da aquisição de Ativos Alvo forem necessários recursos
financeiros adicionais aos então disponíveis para a compra, o FUNDO deverá,
tempestivamente, observado o disposto neste Regulamento e na legislação em vigor,
emitir novas cotas no montante necessário para arcar com a totalidade do pagamento,
nos termos descritos no artigo 18 deste Regulamento.

8

134

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

Fonte: RBR

LEIA O PR
A

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
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édito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ACEITAR
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE A
atual em NY.
”ocação Internacional: foco de atuaçãoParágrafo
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
único. Tendo em vista a natureza dos investimentos a serem realizados pelo

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

FUNDO, os cotistas devem estar cientes dos riscos a que estão sujeitos o Fundo e os seus
investimentos e aplicações, conforme descritos no prospecto, sendo que não há quaisquer
garantias de que o capital efetivamente integralizado será remunerado conforme
9
expectativa dos cotistas, tampouco conforme a Rentabilidade Alvo.

9

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

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO
FUNDO
ANTES
DE ACEITAR
Art. 8º. Os resgates de
recursos
mantidos
em Aplicações
Financeiras, bem como os
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
recursos advindos da alienação dos Ativos Alvos, poderão ser utilizados para os
eventos abaixo relacionados: a) pagamento de Taxa de Administração, da Taxa de
Gestão e da Taxa de Performance do FUNDO; b) pagamento de custos
administrativos e demais encargos do FUNDO, inclusive de despesas com aquisição
dos Ativos Alvo; c) investimentos ou desinvestimentos em Ativos Alvo; e d)
pagamento de distribuição de rendimentos aos Cotistas.

Parágrafo único. Caso os resgates de recursos mantidos em Aplicações Financeiras
e/ou os recursos disponíveis na Reserva de Contingência, conforme definido abaixo,
não sejam suficientes para fazer frente aos pagamentos previstos no caput deste artigo
8º, não obstante o disposto no artigo 3º, inciso V, acima, a ADMINISTRADORA
e/ou o GESTOR poderão, excepcionalmente a) alienar Ativos Alvo, ou b) promover
a emissão de cotas, na forma prevista no artigo 18 deste Regulamento, para fazer
frente às despesas indicadas nos itens “a)” e “b)”, acima.
Art. 9º. O objeto e a política de investimentos do FUNDO somente poderão ser
alterados por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas, observadas as regras
estabelecidas no presente Regulamento.
DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Art. 10. A administração do FUNDO compreende o conjunto de serviços
relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento e à manutenção do FUNDO,
que podem ser prestados pela própria ADMINISTRADORA ou por terceiros por ele
contratados, por escrito, em nome do FUNDO. A ADMINISTRADORA tem
amplos poderes para gerir o patrimônio do FUNDO, inclusive os de abrir e
movimentar contas bancárias, adquirir, alienar, locar, e exercer todos os demais
direitos inerentes aos bens integrantes do patrimônio do FUNDO, podendo transigir
e praticar todos os atos necessários à administração do FUNDO, observadas as
limitações impostas por este Regulamento, pela legislação e pela regulamentação
aplicáveis em vigor.
§ 1º. A ADMINISTRADORA do FUNDO deverá empregar no exercício de suas
funções o cuidado que toda entidade profissional ativa e proba costuma empregar na
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A
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enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

9

§ 2º. A ADMINISTRADORA será, nos termos e condições previstas na Lei nº
8.668, de 25 de junho de 1.993 (“Lei nº 8.668/93”), a proprietária fiduciária dos bens
9
adquiridos com os recursos do FUNDO, administrando e dispondo dos bens na forma
e para os fins estabelecidos na legislação, na regulamentação, neste Regulamento, ou
REGULAMENTO
DO FUNDO
ANTES DE
ACEITAR
ainda, conforme as determinações
da Assembleia
Geral
de Cotistas.

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

ROSPECTO E O
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

§ 3º. A ADMINISTRADORA, para o exercício de suas atribuições, poderá
contratar, às expensas do FUNDO:
I.

Distribuição de cotas;

II.
Consultoria especializada, que objetive dar suporte e subsídio à
ADMINISTRADORA e ao GESTOR, em suas atividades de análise, seleção e
avaliação de empreendimentos imobiliários, Ativos Alvo e demais ativos integrantes ou
que possam vir a integrar a carteira do FUNDO;
III.
Empresa especializada para administrar locações, venda, exploração de
empreendimentos imobiliários, integrantes do seu patrimônio, a exploração do direito de
superfície, monitorar e acompanhar projetos e a comercialização dos respectivos imóveis
e consolidar dados econômicos e financeiros selecionados de empreendimentos análogos
a tais ativos, nas hipóteses mencionadas no inciso VI do artigo 3º; e
IV.

Formador de mercado para as cotas do FUNDO.

§ 4º. Os serviços a que se referem os incisos I, II e III deste artigo poderão ser prestados
pela própria ADMINISTRADORA ou por terceiros, desde que, em qualquer dos casos,
devidamente habilitados.
§ 5º. A ADMINISTRADORA poderá contratar formador de mercado para as cotas
do FUNDO, independentemente de prévia aprovação da Assembleia Geral de
Cotistas.
Art. 11. A ADMINISTRADORA deverá prover o FUNDO com os seguintes
serviços, seja prestando-os diretamente, hipótese em que deve estar habilitado para
tanto, ou indiretamente:
I.
Manutenção de departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e
acompanhamento de projetos imobiliários;
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de FoF;
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ACEITAR
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE A
II.
Atividades
de tesouraria, de controle e processamento dos títulos e valores
atual em NY.
”ocação Internacional: foco de atuaçãomobiliários;
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

9

III.

Escrituração de cotas;

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
IV. Custódia de ativos financeiros;
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO
ANTES DE ACEITAR
V. Auditoria independente;
e
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
VI.

Gestão dos valores mobiliários integrantes da carteira do FUNDO.

§ 1º. Sem prejuízo de sua responsabilidade e da responsabilidade do Diretor
responsável pela supervisão do FUNDO, a ADMINISTRADORA poderá, em nome
do FUNDO, contratar terceiros devidamente habilitados para a prestação dos
serviços acima indicados, conforme autorizado por este Regulamento.
§ 2º. Sem prejuízo da possibilidade de contratar terceiros para a administração dos
imóveis, se for o caso, a responsabilidade pela gestão dos ativos imobiliários do
FUNDO compete exclusivamente à ADMINISTRADORA, que deterá a
propriedade fiduciária dos bens do FUNDO.
§ 3º. Os custos com a contratação de terceiros para os serviços de custódia de ativos
financeiros e auditoria independente serão considerados despesas do FUNDO, nos
termos do artigo 44 deste Regulamento. Os custos com a contratação de terceiros para
os demais serviços previstos neste artigo 11 deverão ser pagos com parcela da taxa
de administração devida à ADMINISTRADORA, observado o quanto disposto no
§ 2º do artigo 44 deste Regulamento.
Art. 12. Caberá ao GESTOR:
I.
negociar, adquirir e alienar os Ativos Alvo, em nome do FUNDO, em
conformidade com a política de investimento definida neste Regulamento e com o
Contrato de Gestão, representando o FUNDO, para todos os fins de direito, para essa
finalidade;
II.
monitorar a carteira de títulos e valores mobiliários do FUNDO, incluindo sua
estratégia de diversificação e limites;
III.
acompanhar as assembleias de investidores dos valores mobiliários investidos
pelo FUNDO podendo, a seu exclusivo critério, comparecer às assembleias gerais e
exercer o direito de voto decorrente dos Ativos Alvo detidos pelos FUNDOS, realizando
todas as demais ações necessárias para tal exercício, observado o disposto em sua política

11

137

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

 Fundada e
com foco e

em lajes corporativas em SP e RJ;

 Sócios e
financeiro;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
damente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
nto, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

culos;

 Aproximad
investimen
outros veíc

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

 Capital pro

Aquisição de ativos performados para renda com foco
om suas estratégias• deRenda:
investimento:

 Em linha co

em lajes corporativas em SP e RJ;

3º RTD-RJ Protocolo 1148254 Selo ECIK65669-IER. RJ,09/04/2018
Nº de controle: b2b127cac38b0351358856f19aade93c

édito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

• Cré

• Fu

• De

• Re
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A
em
de
exercício
de
direito
de
voto
em
assembleias
(“Política
de
Voto”);
ocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
• Alo
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;
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IV.
exercer e diligenciar, em nome do FUNDO, para que sejam recebidos todos os
direitos relacionados aos títulos e valores mobiliários que vierem a compor a carteira do
FUNDO;

9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
A OFERTA,
EM àESPECIAL
A SEÇÃO
DEsolicitado
RISCO”
V.
fornecer
ADMINISTRADORA,
sempre“FATORES
que justificadamente
pela

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DOinformações,
FUNDO ANTES
ACEITAR
ADMINISTRADORA,
pesquisas, DE
análises
e estudos que tenham
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
fundamentado as decisões/estratégias de investimento e/ou desinvestimento adotadas

para o FUNDO, bem como toda documentação que evidencie, comprove e justifique as
referidas decisões/estratégias, colaborando no esclarecimento de qualquer dúvida que se
possa ter com relação às operações realizadas pelo FUNDO;

VI.
transferir ao FUNDO qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em
virtude de sua condição de GESTOR e decorrente do investimento em títulos e valores
mobiliários integrantes da carteira do FUNDO; e
VII. agir sempre no único e exclusivo benefício dos cotistas, empregando na defesa de
seus direitos a diligência exigida pelas circunstâncias e praticando todos os atos
necessários a assegurá-los, judicial ou extrajudicialmente.
§ 1º. O GESTOR, observadas as limitações legais, tem poderes para praticar, em nome
do FUNDO, todos os atos necessários à gestão da carteira do FUNDO, a fim de fazer
cumprir os objetivos estabelecidos neste Regulamento. O FUNDO, através da
ADMINISTRADORA e por este instrumento, constitui o GESTOR seu representante
perante terceiros para o cumprimento das atribuições acima definidas.
§ 2º. É vedado à ADMINISTRADORA ou ao GESTOR o exercício da função de
formador de mercado para as cotas do FUNDO. A contratação de partes relacionadas
à ADMINISTRADORA e/ou ao GESTOR, para o exercício da função de formador
de mercado, deve ser submetida à aprovação prévia da Assembleia Geral de Cotistas,
nos termos deste Regulamento.
DO PATRIMÔNIO DO FUNDO
Art. 13. Poderão constar do patrimônio do FUNDO, os Ativos Alvo, as Aplicações
Financeiras e os ativos mencionados no inciso VI do artigo 3º deste Regulamento.
Parágrafo único. Ao término da subscrição e integralização da Primeira Emissão
(conforme definido abaixo), o patrimônio do FUNDO será aquele resultante das
integralizações das cotas.
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ACEITAR
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DAS
COTAS
”ocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
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enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
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Fonte: RBR

Art. 14. As cotas do FUNDO correspondem a frações ideais de seu patrimônio e
terão a forma nominativa e escritural.

9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
§ 1º. O FUNDO manterá contrato com instituição depositária devidamente
A OFERTA,
EM
A SEÇÃO
“FATORES
DE deRISCO”
credenciada
pelaESPECIAL
CVM para a prestação
de serviços
de escrituração
cotas, que

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DOdeFUNDO
DE ACEITAR
emitirá extratos de contas
depósito, ANTES
a fim de comprovar
a propriedade das cotas e
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
a qualidade de condômino do FUNDO.
§ 2º. A cada cota corresponderá um voto nas assembleias do FUNDO.

§ 3º. De acordo com o disposto no artigo 2º, da Lei nº 8.668/93, e do art. 9º, da
Instrução CVM nº 472, o cotista não poderá requerer o resgate de suas cotas.
§ 4º. Depois de as cotas estarem integralizadas e após o FUNDO estar devidamente
constituído e em funcionamento, uma vez decorrido o prazo descrito no artigo 13, da
Instrução nº CVM 476/09, os titulares das cotas poderão negociá-las
secundariamente, observados o prazo e as condições previstos neste Regulamento,
em mercado de balcão organizado ou de bolsa, administrados pela B3 S.A.– Brasil,
Bolsa, Balcão, devendo a ADMINISTRADORA tomar as medidas necessárias de
forma a possibilitar a negociação das cotas do FUNDO neste mercado. A
ADMINISTRADORA fica, nos termos deste Regulamento, autorizada a alterar o
mercado em que as cotas sejam admitidas à negociação, independentemente de prévia
autorização da Assembleia Geral de Cotistas, desde que se trate de bolsa de valores
ou mercado de balcão organizado, observada a disposição contida no artigo 17, inciso
II, item (iii) deste Regulamento.
§ 5º. O titular de cotas do FUNDO:
I.
Não poderá exercer qualquer direito real sobre os imóveis e demais ativos
integrantes do patrimônio do FUNDO;
II.
Não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual,
relativa aos imóveis e demais ativos integrantes do patrimônio FUNDO ou da
ADMINISTRADORA, salvo quanto à obrigação de pagamento das cotas que
subscrever; e
III.

Está obrigado a exercer o seu direito de voto sempre no interesse do FUNDO.

DA EMISSÃO DE COTAS PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDO
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enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

quinhentas mil) de cotas, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada, no montante de até
R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“Valor Total da Oferta”), em
série única (“Primeira Emissão”).

9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
A OFERTA,
EMdaESPECIAL
Aserão
SEÇÃO
“FATORES
DE com
RISCO”
§ 1º. As cotas
Primeira Emissão
objeto de
distribuição pública
esforços

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DECVM
ACEITAR
restritos de colocação,DO
nosFUNDO
termos da ANTES
Instrução nº
476/09 e das disposições
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
deste Regulamento referentes às ofertas públicas de cotas do FUNDO, sob o regime
de melhores esforços (“Primeira Oferta”). O prazo máximo para a subscrição de todas
as cotas emitidas é de 6 (seis) meses contados da data de publicação do anúncio de
início de distribuição (“Prazo de Subscrição”).

§ 2º. O investimento mínimo inicial no FUNDO requerido para cada cotista será de
correspondente a 1 (uma) cota (“Aplicação Mínima Inicial”), não sendo admitidas
cotas fracionárias.
§ 3º. A Primeira Oferta poderá ser encerrada ainda que não seja colocada a totalidade
das cotas objeto da Primeira Emissão, na hipótese da subscrição e integralização da
quantidade mínima de 250.000 (duzentas e cinquenta mil) cotas, perfazendo o
montante de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) (“Distribuição Parcial”).
§ 4º. Na hipótese de encerramento da Primeira Oferta sem a colocação integral das cotas
da Primeira Emissão, mas após a Distribuição Parcial, a ADMINISTRADORA realizará
o cancelamento das cotas não colocadas, nos termos da regulamentação em vigor,
devendo ratear entre os subscritores que tiverem condicionado a sua adesão à colocação
integral da Primeira Oferta, ou para as hipóteses de alocação proporcional, os recursos
financeiros recebidos, na proporção das cotas integralizadas e, se for o caso, acrescidos
dos rendimentos líquidos auferidos nas Aplicações Financeiras realizadas no período.
Não serão restituídos aos cotistas os recursos despendidos com o pagamento de tributos
incidentes sobre as Aplicações Financeiras, os quais serão arcados pelos cotistas, na
proporção dos valores subscritos e integralizados.
§ 5º. Caso não seja atingida a Distribuição Parcial, a ADMINISTRADORA deverá
proceder à liquidação do FUNDO, na forma prevista na legislação vigente e neste
Regulamento, devendo ratear entre os subscritores, os recursos financeiros recebidos, na
proporção das cotas integralizadas e, se for o caso, acrescidos dos rendimentos líquidos
auferidos nas Aplicações Financeiras realizadas no período. Não serão restituídos aos
cotistas os recursos despendidos com o pagamento de tributos incidentes sobre as
Aplicações Financeiras, os quais serão arcados pelos cotistas, na proporção dos valores
subscritos e integralizados.

14

140

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

Fonte: RBR

LEIA O PR
A

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
damente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
nto, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

culos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
om suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

3º RTD-RJ Protocolo 1148254 Selo ECIK65669-IER. RJ,09/04/2018
Nº de controle: b2b127cac38b0351358856f19aade93c
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ACEITAR
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§
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As
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devem ser formalizadas pelos interessados diretamente nas
atual em NY.
”ocação Internacional: foco de atuaçãoinstituições
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
participantes da oferta pública, por meio de assinatura do boletim de

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
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Fonte: RBR

subscrição das cotas, mediante o qual cada investidor formalizará a subscrição de suas
respectivas cotas e sua adesão ao Regulamento.

9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
§ 7º. As cotas da Primeira Emissão serão integralizadas a prazo, mediante chamada de
A OFERTA,
EM ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES
DE RISCO”
capital realizada
pela ADMINISTRADORA,
sendo
certo que os cotistas
terão o prazo

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO aFUNDO
ANTESdeDE
ACEITAR
de até 5 (cinco) Dias Úteis
contar da chamada
capital
para integralizar os recursos
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
no FUNDO. A chamada de capital poderá abranger o montante total subscrito ou apenas
uma parcela, de acordo com as necessidades do FUNDO, a exclusivo critério da
ADMINISTRADORA e do GESTOR. O preço unitário inicial de integralização das
Cotas subscritas até que seja atingido o montante equivalente a Distribuição Parcial
(“Data da 1ª Subscrição”) será correspondente ao Preço de Emissão das Cotas. Após,
a integralização será realizada pelo valor patrimonial da cota de fechamento do dia
útil imediatamente anterior, o qual refletirá o preço de mercado dos ativos que
compõem a carteira do Fundo.
DAS OFERTAS PÚBLICAS DE COTAS DO FUNDO
Art. 16. Após a Primeira Emissão, as ofertas públicas de cotas do FUNDO deverão
ser processadas com a intermediação de instituições integrantes do sistema de
distribuição do mercado de valores mobiliários, nas condições especificadas em ata
de Assembleia Geral de Cotistas ou na decisão da ADMINISTRADORA, conforme
mencionado no artigo 18 deste Regulamento, e no boletim de subscrição.
§ 1º. No ato de subscrição das cotas, o subscritor assinará o boletim de subscrição,
que será autenticado pela ADMINISTRADORA ou pela instituição autorizada a
processar a subscrição e integralização das cotas.
§ 2º. Os pedidos de subscrição somente poderão ser apresentados às instituições
integrantes do sistema de distribuição participantes da oferta de cotas do FUNDO.
§ 3º. A integralização das cotas do FUNDO será feita em moeda corrente nacional, e
poderá ocorrer a prazo e mediante chamada de capital realizada pela
ADMINISTRADORA. Os cotistas terão o prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis a contar da
chamada de capital para integralizar os recursos no FUNDO. A chamada de capital
poderá abranger o montante total subscrito ou apenas uma parcela, de acordo com as
necessidades do FUNDO, a exclusivo critério da ADMINISTRADORA e do GESTOR.
§ 4º. As importâncias recebidas na integralização de cotas deverão ser depositadas em
instituição bancária autorizada a receber depósitos, em nome do FUNDO, sendo
obrigatória sua imediata aplicação em Aplicações Financeiras, na forma deste
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§ 5º. Durante a fase de oferta pública das cotas do FUNDO, estarão disponíveis ao
investidor o exemplar deste Regulamento além dos demais documentos da Oferta
exigidos na forma da regulamentação aplicável para cada tipo de Oferta, devendo o
9
subscritor declarar estar ciente:

9

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

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO contidas
FUNDOneste
ANTES
DE ACEITAR
I.
Das disposições
Regulamento,
especialmente
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
referentes ao objeto e à política de investimento do FUNDO; e
II.

aquelas

Dos riscos inerentes ao investimento no FUNDO.

§ 6º. As cotas subscritas e integralizadas farão jus aos rendimentos relativos ao
exercício social em que forem emitidas, calculados “pro rata temporis”, a partir da
data de sua integralização.
Art. 17. Para fins de subscrição ou aquisição de cotas do FUNDO, deverá o
investidor, seja ele pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, inclusive
empreendedor, incorporador, construtor, observar que:
I.
Se o FUNDO aplicar recursos em empreendimento imobiliário que tenha como
incorporador, construtor ou sócio, cotista que possua, isoladamente ou em conjunto
com pessoa a ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por cento) das cotas do FUNDO,
o mesmo passará a sujeitar-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas;
II. Não haverá incidência do Imposto de Renda retido na fonte e na declaração dos
rendimentos distribuídos pelo FUNDO, de acordo com o inciso II do parágrafo único do
artigo 3º da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, conforme atualmente vigente,
pelo cotista pessoa física desde que cumulativamente observados os seguintes requisitos:
(i)
o cotista pessoa física seja titular de menos de 10% (dez por cento) do montante
de cotas emitidas pelo FUNDO e cujas cotas lhe derem direito ao recebimento de
rendimento inferior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo
FUNDO;
(ii)

o FUNDO conte com, no mínimo, 50 (cinquenta) cotistas; e

(iii) as cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no
mercado de balcão organizado.
§ 1º. A ADMINISTRADORA não será responsável, assim como não possui meios
de evitar os impactos tributários mencionados nos incisos I e II deste artigo, e/ou
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Fonte: RBR

§ 2º. No caso de inobservância das condições legais impostas à isenção das pessoas físicas
à tributação pelo Imposto de Renda retido na fonte, será aplicável a regra geral de
9
aplicação da alíquota de 20% (vinte por cento) sobre as distribuições de resultados que
vierem a ser realizadas pelo FUNDO. Mais especificamente, na hipótese em que cotista
ROSPECTO E O REGULAMENTO
DOmais
FUNDO
DE ACEITAR
pessoa física venha a deter
que 10%ANTES
(dez por cento)
da totalidade das cotas emitidas
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
e integralizadas do FUNDO ou venha a receber mais que 10% (dez por cento) dos
resultados auferidos pelo FUNDO em relação a determinado período de distribuição de
resultados, este cotista deixará de gozar do benefício de não tributação das distribuições
de resultados que vierem a ser realizadas pelo FUNDO.

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

§ 3º. Nos termos do inciso II do artigo 18 da Lei nº 8.668/93, com as alterações
introduzidas pela Lei nº 9.779/99, conforme atualmente vigentes, os ganhos de capital ou
rendimentos auferidos na alienação ou resgate de cotas, inclusive por pessoa jurídica
isenta, sujeitam-se à tributação pelo Imposto de Renda à alíquota de 20% (vinte por cento)
na fonte, no caso de resgate de cotas, ou conforme normas aplicáveis aos ganhos de capital
ou ganhos líquidos auferidos em renda variável nos casos de alienação de cotas. No caso
de pessoa jurídica, o recolhimento do Imposto de Renda nesta hipótese se dará a título de
antecipação do imposto devido.

DA TAXA DE INGRESSO
Art. 18. Não será cobrada taxa de ingresso dos subscritores das cotas da Primeira
Emissão. Poderá ser cobrada taxa de ingresso dos subscritores das cotas no mercado
primário, relativamente às Novas Emissões de cotas.
DA POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
Art. 19. A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas a ser realizada anualmente até 120
(cento e vinte) dias após o término do exercício social, conforme dispõe o § 1º do
artigo 32 do presente Regulamento, deliberará sobre o tratamento a ser dado aos
resultados apurados no exercício social findo.
§ 1º. O FUNDO deverá, nos termos da legislação aplicável, distribuir a seus cotistas,
no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, apurados
segundo o regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho
e 31 de dezembro de cada ano. O resultado auferido num determinado período será
distribuído aos cotistas, mensalmente, sempre até o 12º (décimo segundo) Dia Útil
do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo FUNDO, a título de
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10 (dez) Dias Úteis dos meses de fevereiro e agosto, podendo referido saldo ter outra
destinação dada pela Assembleia Geral, com base em eventual proposta e justificativa
apresentada pelo GESTOR.

9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
A OFERTA,
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“FATORES
RISCO”
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§ 2º. O percentual
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semestralmente, sendo DO
que osFUNDO
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A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
o referido mínimo.

§ 3º. Farão jus aos rendimentos de que trata o parágrafo anterior os titulares de cotas do
FUNDO no fechamento do 5º (quinto) Dia Útil anterior à data de distribuição de
rendimento de cada mês, de acordo com as contas de depósito mantidas pela instituição
escrituradora das cotas.
§ 4º. Entende-se por resultado do FUNDO, o produto decorrente do recebimento: (i)
de rendimentos dos Ativos Alvo, (ii) de eventuais rendimentos oriundos de aplicações
financeiras em ativos de renda fixa, deduzida a Reserva de Contingência a seguir
definida, e as demais despesas previstas neste Regulamento para a manutenção do
FUNDO, não cobertas pelos recursos arrecadados por ocasião da emissão das cotas,
tudo em conformidade com o disposto na regulamentação aplicável vigente.
§ 5º. O FUNDO manterá sistema de registro contábil, permanentemente atualizado,
de forma a demonstrar aos cotistas as parcelas distribuídas a título de pagamento de
rendimento.
Art. 20. Para arcar com as despesas extraordinárias dos Ativos Alvo, se houver,
poderá ser constituída uma reserva de contingência (“Reserva de Contingência”).
Entende-se por despesas extraordinárias aquelas que não se refiram aos gastos
rotineiros relacionados aos Ativos Alvo do FUNDO. Os recursos da Reserva de
Contingência serão aplicados em Aplicações Financeiras e os rendimentos
decorrentes desta aplicação capitalizarão o valor da Reserva de Contingência.
Parágrafo único. O valor da Reserva de Contingência poderá ser correspondente a até
10% (dez por cento) do valor do total dos ativos do FUNDO. Para sua constituição
ou reposição, caso sejam utilizados os recursos existentes na mencionada reserva,
poderá ser procedida a retenção de até 5% (cinco por cento) do rendimento mensal
apurado pelo critério de caixa nos termos do §1º acima, até que se atinja o limite
acima previsto.
DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRADORA
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édito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ACEITAR
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE A
Art.
21.
Constituem
obrigações e responsabilidades da ADMINISTRADORA do
atual em NY.
”ocação Internacional: foco de atuaçãoFUNDO:
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

9

I.
Realizar todos os procedimentos de controladoria dos Ativos Alvos (controle e
processamento dos ativos integrantes da carteira do FUNDO) e de passivo (escrituração
9
de cotas do FUNDO);

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

ROSPECTO E O REGULAMENTO
FUNDO
ANTES
DE ACEITAR
II.
Providenciar aDO
averbação,
junto
aos Cartórios
de Registro de Imóveis
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
competentes, das restrições dispostas no artigo 7º da Lei nº 8.668, de 25 de junho de

1.993, fazendo constar nas matrículas dos bens imóveis eventualmente integrantes do
patrimônio do FUNDO que tais ativos imobiliários: a) não integram o ativo da
ADMINISTRADORA; b) não respondem direta ou indiretamente por qualquer
obrigação da ADMINISTRADORA; c) não compõem a lista de bens e direitos da
ADMINISTRADORA, para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial; d) não
podem ser dados em garantia de débito de operação da ADMINISTRADORA; e)
não são passíveis de execução por quaisquer credores da ADMINISTRADORA, por
mais privilegiados que possam ser; e f) não podem ser objeto de constituição de ônus
reais;
III.
Manter, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem: a) os registros dos
cotistas e de transferência de cotas; b) os livros de presença e de atas das Assembleias
Gerais; c) a documentação relativa aos imóveis e às operações do FUNDO; d) os
registros contábeis referentes às operações e ao patrimônio do FUNDO; e) o arquivo
dos relatórios do auditor independente e do GESTOR;
IV.
Celebrar os negócios jurídicos e realizar todas as operações necessárias à
execução da política de investimentos do fundo, exercendo, ou diligenciando para que
sejam exercidos, todos os direitos relacionados ao patrimônio e às atividades do fundo;
V.

Receber rendimentos ou quaisquer valores devidos ao FUNDO;

VI.
Agir sempre no único e exclusivo benefício dos cotistas, empregando na
defesa de seus direitos a diligência exigida pelas circunstâncias e praticando todos os
atos necessários a assegurá-los, judicial ou extrajudicialmente;
VII. Administrar os recursos do FUNDO de forma judiciosa, sem onerá-lo com
despesas ou gastos desnecessários ou acima do razoável;
VIII. Custear as despesas de propaganda do FUNDO, exceto pelas despesas de
propaganda em período de distribuição de cotas que podem ser arcadas pelo FUNDO;
IX.

Manter custodiados em instituição prestadora de serviços de custódia
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édito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

• Cré

• Fu

• De

• Re
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A
em
devidamente
autorizada
pela
CVM,
os
títulos
e
valores
mobiliários
adquiridos
com
ocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
• Alo
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
recursos do FUNDO;

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

9

X.
Dar cumprimento aos deveres de informação previstos na regulamentação
aplicável e neste Regulamento;

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
A OFERTA,
EM ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES
DE RISCO”
XI.
Divulgar,
ampla e imediatamente,
qualquer
ato ou fato relevante
relativo ao

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO
FUNDO ou a suas operações,
de modoANTES
a garantirDE
aos ACEITAR
cotistas e demais investidores
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
acesso a informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões

de adquirir ou alienar cotas do FUNDO, sendo-lhe vedado valer-se da informação
para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda das cotas do
FUNDO;
XII. Zelar para que a violação do disposto no inciso anterior não possa ocorrer
através de subordinados ou terceiros de sua confiança;

XIII. Manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviços contratados
pelo FUNDO;
XIV. Observar as disposições constantes deste Regulamento e do prospecto, se
aplicável, bem como as deliberações da assembleia geral;
XV. Controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos ativos do
FUNDO, fiscalizando os serviços prestados por terceiros contratados e o andamento
dos empreendimentos imobiliários sob sua responsabilidade, se for o caso; e
XVI. No caso de ser informado sobre a instauração de procedimento administrativo
pela CVM, manter a documentação referida no inciso III pelo prazo previsto na
regulamentação aplicável.
Art. 22. O FUNDO não participará obrigatoriamente das assembleias de ativos
integrantes da carteira do FUNDO que contemplem direito de voto ou das
assembleias das sociedades nas quais detenha participação ou de condomínios de
imóveis integrantes do seu patrimônio.
Parágrafo único. Não obstante o acima definido, o GESTOR acompanhará, na
medida em que o FUNDO for convocado, todas as pautas das assembleias gerais.
Caso o GESTOR considere, em função da política de investimentos do FUNDO,
relevante o tema a ser discutido e votado, o GESTOR, em nome do FUNDO, poderá
comparecer e exercer o direito de voto, observado o disposto em sua Política de Voto.
Art. 23. Os atos que caracterizem conflito de interesses entre o FUNDO e a

20

146

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

Fonte: RBR

LEIA O PR
A

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
damente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
nto, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

culos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
om suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

3º RTD-RJ Protocolo 1148254 Selo ECIK65669-IER. RJ,09/04/2018
Nº de controle: b2b127cac38b0351358856f19aade93c

édito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ACEITAR
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE A
ADMINISTRADORA,
o GESTOR ou o consultor especializado dependem de
atual em NY.
”ocação Internacional: foco de atuaçãoaprovação
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
prévia, específica e informada da Assembleia Geral de Cotistas.

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

9

§ 1º. Não configura situação de conflito a aquisição, pelo FUNDO, de imóvel de
propriedade do empreendedor, desde que não seja pessoa ligada à
9
ADMINISTRADORA, ao GESTOR ou ao consultor especializado, se houver.

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

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO
ANTES
DE ACEITAR
§ 2º. As seguintes hipóteses
são exemplos
de situação
de conflito de interesses:
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

A aquisição, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície,
I.
pelo FUNDO, de imóvel de propriedade da ADMINISTRADORA, do GESTOR,
do consultor especializado ou de pessoas a eles ligadas, se houver;
A alienação, locação ou arrendamento ou exploração do direito de superfície
II.
de imóvel integrante do patrimônio do FUNDO tendo como contraparte a
ADMINISTRADORA, o GESTOR, o consultor especializado ou pessoas a eles
ligadas, se houver;
A aquisição, pelo FUNDO, de imóvel de propriedade de devedores da
III.
ADMINISTRADORA, do GESTOR ou do consultor especializado uma vez
caracterizada a inadimplência do devedor;

A contratação, pelo FUNDO, de pessoas ligadas à ADMINISTRADORA ou
IV.
ao GESTOR, para prestação dos serviços referidos no artigo 31 da Instrução da CVM
nº 472/08, exceto o de primeira distribuição de cotas do FUNDO; e
A aquisição, pelo FUNDO, de valores mobiliários de emissão da
V.
ADMINISTRADORA, do GESTOR, do consultor especializado ou pessoas a eles
ligadas, se houver.
§ 3º. Consideram-se pessoas ligadas:
A sociedade controladora ou sob controle da ADMINISTRADORA, do
I.
GESTOR, do consultor especializado, de seus administradores e acionistas,
conforme o caso;
A sociedade cujos administradores, no todo ou em parte, sejam os mesmos da
II.
ADMINISTRADORA, GESTOR ou do consultor especializado, com exceção dos
cargos exercidos em órgãos colegiados previstos no estatuto ou regimento interno da
ADMINISTRADORA, GESTOR ou do consultor especializado, desde que seus
titulares não exerçam funções executivas, ouvida previamente a CVM; e
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9

DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Art. 24. AEADMINISTRADORA
prestará DO
aos cotistas,
ao mercado
em geral, à
LEIA O PROSPECTO
O REGULAMENTO
FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
CVM e à entidade administradora de mercado em que as cotas do FUNDO estejam
A OFERTA,
EM
ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
negociadas,
conforme
o caso, as informações
exigidas
pela Instrução
CVM
nº 472/08.

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES
DE RISCO”
§ 1º. Para fins
do disposto
neste Regulamento,
considerar-se-á o correio eletrônico

uma forma de correspondência válida entre a ADMINISTRADORA e os cotistas,
inclusive para convocação de assembleias gerais e realização de procedimentos de
consulta formal.
§ 2º. O envio de informações por meio eletrônico previsto no caput dependerá de
autorização do cotista do FUNDO.

§ 3º. Compete ao cotista manter a ADMINISTRADORA atualizada a respeito de
qualquer alteração que ocorrer no endereço eletrônico previamente indicado,
isentando a ADMINISTRADORA de qualquer responsabilidade decorrente da falha
de comunicação com o cotista em virtude de endereço eletrônico desatualizado.
DAS VEDAÇÕES DA ADMINISTRADORA
Art. 25. É vedado à ADMINISTRADORA, no exercício de suas atividades e
utilizando os recursos ou ativos do FUNDO:
I.

Receber depósito em sua conta corrente;

II.
Conceder ou contrair empréstimos, adiantar rendas futuras a cotistas ou abrir
crédito sob qualquer modalidade;
III.
Prestar fiança, aval, bem como aceitar ou coobrigar-se sob qualquer forma
nas operações praticadas pelo FUNDO;
IV.

Aplicar, no exterior, os recursos captados no País;

V.

Aplicar recursos na aquisição de cotas do próprio FUNDO;

VI.
Vender à prestação cotas do FUNDO, admitida a divisão da emissão em
séries e integralização via chamada de capital;
VII.

Realizar operações do FUNDO quando caracterizada situação de conflito de
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édito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ACEITAR
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE A
interesses
entre
o FUNDO e a ADMINISTRADORA, GESTOR ou o consultor
atual em NY.
”ocação Internacional: foco de atuaçãoespecializado;
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
entre o FUNDO e os cotistas que detenham participação

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

correspondente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do patrimônio do FUNDO; entre
o FUNDO e o representante de cotistas ou entre o FUNDO e o empreendedor,
ressalvada a hipótese de aprovação em assembleia geral nos termos do artigo 33 deste
9
Regulamento;

9

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

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO reais
FUNDO
DEintegrantes
ACEITARdo patrimônio do
VIII.
Constituir ônus
sobre ANTES
os imóveis
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORESdeDE
RISCO”
FUNDO, ressalvada
a possibilidade
receber
imóveis onerados anteriormente ao

seu ingresso no patrimônio do FUNDO, bem como nas hipóteses previstas no artigo
3º, VI, deste Regulamento;
IX.

Prometer rendimento predeterminado aos cotistas;

X.
Realizar operações com ações e outros valores mobiliários fora de mercados
organizados autorizados pela CVM, ressalvadas as hipóteses de distribuições
públicas, de exercício de direito de preferência e de conversão de debêntures em
ações, de exercício de bônus de subscrição e nos casos em que a CVM tenha
concedido prévia e expressa autorização;
XI.
Realizar operações com derivativos, exceto quando tais operações forem
realizadas exclusivamente para fins de proteção patrimonial e desde que a exposição
seja sempre, no máximo, o valor do patrimônio líquido do FUNDO;
XII.

Praticar qualquer ato de liberalidade; e

XIII.
Realizar operações com ativos financeiros ou modalidades operacionais
não previstas na regulamentação aplicável ou neste Regulamento.
§ 1º. A vedação prevista no inciso IX não impede a aquisição, pela
ADMINISTRADORA, de imóveis sobre os quais tenham sido constituídos ônus
reais anteriormente ao seu ingresso no patrimônio do FUNDO.
§ 2º. O FUNDO poderá emprestar seus títulos e valores mobiliários, desde que tais
operações de empréstimo sejam cursadas exclusivamente através de serviço
autorizado pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM ou usá-los para prestar
garantias de operações próprias.
DA REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA
Art. 26. A taxa de administração será composta de (“Taxa Total de Administração”):
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A
em
I.
valor
equivalente
a
0,20%
(vinte
centésimos
por
cento)
à
razão
de
1/12
avos,
ocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
• Alo
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de
mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das
cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas
9
pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO,
calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do
ROSPECTO E O REGULAMENTO
DOaoFUNDO
ANTES
DE ACEITAR
FUNDO no mês anterior
do pagamento
da remuneração
(“Base de Cálculo da Taxa
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
de Administração”) e que deverá ser pago diretamente a ADMINISTRADORA,
observado o valor mínimo mensal: de i) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais nos
primeiros 6 (seis) meses contados após a primeira integralização de cotas e de ii) R$
20.000,00 (vinte mil reais) do 7º (sétimo) mês contado da primeira integralização de cotas,
atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de
Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, a partir do mês
subsequente à data de funcionamento do Fundo (“Taxa de Administração”); e
Fonte: RBR

9

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

II.
valor equivalente a 1,10% a.a. (um inteiro e dez centésimos por cento) ao ano,
calculado sobre a mesma Base de Cálculo da Taxa de Administração, acima definida,
correspondente aos serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do FUNDO, a
ser pago ao GESTOR, nos termos do §3º deste artigo (“Taxa de Gestão”).
§ 1º. A Taxa Total de Administração será calculada mensalmente por período vencido e
paga até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem
prestados.
§ 2º. A ADMINISTRADORA pode estabelecer que parcelas da Taxa Total de
Administração sejam pagas diretamente pelo FUNDO aos prestadores de serviços
contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa
de Administração.
§ 3º. Em qualquer hipótese, os valores devidos a título de Taxa Total de Administração
não superará o valor equivalente ao percentual de 1,3% (um inteiro e três décimos por
cento) aplicado sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração. Caso seja necessário
qualquer ajuste para respeitar tal limite máximo, o ajuste será realizado por meio da
redução do montante devido, no respectivo período, a título de Taxa de Gestão.
§ 5º. Além da remuneração que lhe é devida nos termos do caput, o GESTOR fará jus a
uma taxa de performance (“Taxa de Performance”), a qual será apropriada mensalmente
e paga semestralmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do 1º (primeiro) mês do semestre
subsequente, diretamente pelo FUNDO ao GESTOR, a partir do mês em que ocorrer a
primeira integralização de cotas. A Taxa de Performance será calculada da seguinte
forma:
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9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ACEITAR
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE A
em NY.
”ocação Internacional: foco de atuaçãoVTatualPerformance
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
= 0,20 x { [Resultado] – [PL Base * (1+Índice de Correção)] }

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

9

Onde:

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
x
VT Performance = Valor da Taxa de Performance devida, apurada na data de
A OFERTA,
EM
ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
apuração de
performance;

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL
A de
SEÇÃO
“FATORES
x
Índice
Correção
= Variação daDE
TaxaRISCO”
DI entre a data da primeira integralização

de cotas (inclusive) ou a última data de apuração da Taxa de Performance (inclusive) e a
data de apropriação da Taxa de Performance (exclusive). Esta taxa não representa e nem
deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa,
garantia ou sugestão de rentabilidade ou de isenção de riscos para os cotistas;
x
PL Base = Valor inicial do patrimônio líquido contábil do FUNDO utilizado na
primeira integralização, no caso do primeiro período de apuração da Taxa de
Performance, ou patrimônio líquido contábil utilizado na última cobrança da Taxa de
Performance efetuada, para os períodos de apuração subsequentes;
x

Resultado conforme fórmula abaixo:

Resultado = [(PL Contábil) + (Distribuições Atualizadas)]
Onde:
x
Distribuições atualizadas: =
Correção mês n)

∑

Rendimento mês i *(1+Índice de

Onde:
x
PL Contábil = Valor do patrimônio líquido contábil de fechamento do último dia
útil da data de apuração da Taxa de Performance;
x

Rendimento mês =

i = Mês de referência
M = Mês referente à primeira integralização, no caso do primeiro período de apuração da
Taxa de Performance, ou o mês da última cobrança da Taxa de Performance efetuada,
para os períodos de apuração subsequentes;
N = mês de apuração e/ou provisionamento de Taxa de Performance.
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§ 6º. As datas de apuração da Taxa de Performance correspondem ao último dia dos meses
de junho e dezembro.

9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
§ 7º. É vedada a cobrança da Taxa de Performance quando o valor da cota do FUNDO
A OFERTA,
AdaSEÇÃO
“FATORES
DE RISCO”
for inferiorEM
ao seuESPECIAL
valor por ocasião
última cobrança
efetuada.

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES
DEresultante
RISCO”
§ 8º. Entende-se
por “valor
da cota” aquele
da divisão do valor do patrimônio

líquido do FUNDO pelo número de cotas do FUNDO, apurados, ambos, no encerramento
do dia, assim entendido como o horário de fechamento do mercado em que as cotas do
FUNDO são negociadas, conforme dispõe o § 1º do artigo 1º da Instrução da CVM
555/14.
DA SUBSTITUIÇÃO DA ADMINISTRADORA E DO GESTOR

Art. 27. A ADMINISTRADORA e o GESTOR serão substituídos nos casos de sua
destituição pela Assembleia Geral de Cotistas, de sua renúncia e de seu
descredenciamento, nos termos previstos na Instrução CVM nº 472/08, assim como
na hipótese de sua dissolução, liquidação extrajudicial ou insolvência.
§ 1º. Nas hipóteses de renúncia ou de descredenciamento da ADMINISTRADORA
ou do GESTOR pela CVM, ficará a ADMINISTRADORA obrigada a:
I.
Convocar imediatamente Assembleia Geral de Cotistas para eleger sua
sucessora ou o novo gestor, conforme o caso, ou deliberar sobre a liquidação do
FUNDO, a qual deverá ser efetuada pela ADMINISTRADORA, ainda que após sua
renúncia; e
II.
No caso de renúncia ou descredenciamento da ADMINISTRADORA,
permanecer no exercício de suas funções até ser averbada, no Cartório de Registro de
Imóveis, nas matrículas referentes aos bens imóveis e direitos integrantes do
patrimônio do FUNDO, a ata da Assembleia Geral de Cotistas que eleger seu
substituto e sucessor na propriedade fiduciária desses bens e direitos, devidamente
aprovada pela CVM e registrada em Cartório de Títulos e Documentos.
§ 2º. É facultado aos cotistas que detenham ao menos 5% (cinco por cento) das cotas
emitidas, a convocação da assembleia geral, caso a ADMINISTRADORA não
convoque a assembleia de que trata o § 1º, inciso I, no prazo de 10 (dez) dias contados
da renúncia.
§ 3º. No caso de liquidação extrajudicial da ADMINISTRADORA, cabe ao
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• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ACEITAR
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE A
liquidante
designado
pelo Banco Central do Brasil, sem prejuízo do disposto neste
atual em NY.
”ocação Internacional: foco de atuaçãoRegulamento,
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
convocar a Assembleia Geral, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis,

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

contados da data de publicação, no Diário Oficial da União, do ato que decretar a
liquidação extrajudicial, a fim de deliberar sobre a eleição de nova administradora e
a liquidação ou não do FUNDO.

9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
A OFERTA,
“FATOREScaberá
DE aoRISCO”
§ 4º. EmEM
caso ESPECIAL
de substituição A
da SEÇÃO
ADMINISTRADORA,
liquidante

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO
ANTES
ACEITARdo FUNDO, até ser
praticar todos os atos necessários
à gestão
regularDE
do patrimônio
A OFERTA, EM ESPECIAL
SEÇÃO “FATORES
RISCO”
procedida A
a averbação
referida no § DE
1º, inciso
II. Em caso de substituição do

GESTOR, caberá à ADMINISTRADORA praticar todos os atos necessários à
gestão regular do FUNDO, até ser precedida a nomeação de novo gestor.

§ 5º. Aplica-se o disposto no §1º, inciso II, mesmo quando a Assembleia Geral de
Cotista deliberar a liquidação do FUNDO em consequência da renúncia, da
destituição ou da liquidação extrajudicial da ADMINISTRADORA, cabendo à
Assembleia Geral de Cotistas, nestes casos, eleger nova administradora para
processar a liquidação do FUNDO.
§ 6º. Para o caso de liquidação extrajudicial da ADMINISTRADORA, se a
Assembleia Geral de Cotistas não eleger nova administradora no prazo de 30 (trinta)
Dias Úteis contados da publicação no Diário Oficial do ato que decretar a liquidação
extrajudicial, o Banco Central do Brasil nomeará uma instituição para processar a
liquidação do FUNDO.
§ 7º. Nas hipóteses referidas no caput, bem como na sujeição ao regime de liquidação
judicial ou extrajudicial, a ata da Assembleia Geral de Cotistas que eleger nova
administradora, devidamente aprovada e registrada na CVM, constitui documento
hábil para averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, da sucessão da propriedade
fiduciária dos bens imóveis integrantes do patrimônio do FUNDO.
§ 8º. A sucessão da propriedade fiduciária de bem imóvel integrante de patrimônio
do FUNDO não constitui transferência de propriedade.
§ 9º. A Assembleia Geral que substituir ou destituir a ADMINISTRADORA deverá,
no mesmo ato, eleger seu substituto ou deliberar quanto à liquidação do FUNDO.
Art. 29. Caso a ADMINISTRADORA renuncie às suas funções ou entre em
processo de liquidação judicial ou extrajudicial, correrão por sua conta os
emolumentos e demais despesas relativas à transferência, ao seu sucessor, da
propriedade fiduciária dos bens imóveis e direitos integrantes do patrimônio do
FUNDO.
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Art. 29. Compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre:

I.
Demonstrações
financeiras apresentadasDO
pela ADMINISTRADORA;
LEIA O PROSPECTO
E O REGULAMENTO
FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
A OFERTA,
EM ESPECIAL
DEse RISCO”
II.
Alteração
do regulamentoAdoSEÇÃO
FUNDO, “FATORES
incluindo, mas não
limitando, à

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DOInvestimentos
FUNDO ANTES
DE tal
ACEITAR
como previsto no artigo 3º
alteração da Política de
do FUNDO,
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
deste Regulamento;
III.
Destituição ou substituição da ADMINISTRADORA e escolha de seu
substituto;
IV.

Fusão, incorporação, cisão e transformação do FUNDO;

V.
Dissolução e liquidação do FUNDO, naquilo que não estiver disciplinado
neste Regulamento;
VI.
Eleição e destituição de representante dos cotistas, fixação de sua
remuneração, se houver, e aprovação do valor máximo das despesas que poderão ser
incorridas no exercício de suas atividades, caso aplicável;
VII.

Alteração do prazo de duração do FUNDO;

VIII. Aprovação dos atos que configurem potencial conflito de interesse nos termos
do presente Regulamento e da legislação e normas vigentes;
IX.

Alteração da Taxa de Administração da ADMINISTRADORA; e

X.
Apreciação do laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização
de cotas do FUNDO.
§ 1º. A Assembleia Geral que examinar e deliberar sobre as matérias previstas no
inciso I deste artigo deverá ser realizada, anualmente, até 120 (cento e vinte) dias
após o término do exercício social.
§ 2º. A Assembleia Geral referida no § 1º somente pode ser realizada no mínimo 30
(trinta) dias após estarem disponíveis aos cotistas as demonstrações contábeis
auditadas relativas ao exercício encerrado.
§ 3º. A Assembleia Geral a que comparecerem todos os cotistas poderá dispensar a
observância do prazo estabelecido no parágrafo anterior.
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4º. O Regulamento poderá ser alterado, independentemente de qualquer aprovação,

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

sempre que tal alteração decorra, exclusivamente, da necessidade de atender
exigências legais ou regulamentares, devendo ser providenciada, no prazo de 30
(trinta) dias, a comunicação aos cotistas.

9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
A OFERTA,
ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES
DE RISCO”
Art. 30. EM
Compete
à ADMINISTRADORA
convocar a Assembleia
Geral de

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO
FUNDO
ANTES DE ACEITAR
Cotistas, respeitados os
seguintes
prazos:
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
I.

30 (trinta) dias de antecedência no caso das Assembleias Gerais Ordinárias; e

II.
15 (quinze) dias de antecedência, no caso das Assembleias Gerais
Extraordinárias.
§ 1º. A Assembleia Geral de Cotistas poderá também ser convocada diretamente por
cotista(s) que detenha(m), no mínimo 5% (cinco por cento) das cotas emitidas pelo
FUNDO ou pelo representante dos cotistas, eleito conforme artigo 39 deste
Regulamento, observado o disposto no presente Regulamento.
§ 2º. A convocação por iniciativa dos cotistas ou do seu representante será dirigida à
ADMINISTRADORA, que deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados
do recebimento, realizar a convocação da assembleia geral às expensas dos
requerentes, salvo se a Assembleia Geral de Cotistas assim convocada deliberar em
contrário.
Art. 31. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita por
correspondência encaminhada a cada cotista, observadas as seguintes disposições:
I.
Da convocação constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será
realizada a assembleia;
II.
A convocação de 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
Geral de Cotistas; e
III.
O aviso de convocação deve indicar o local onde o cotista pode examinar os
documentos pertinentes à proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral
de Cotistas.
§ 1º. A assembleia Geral de Cotistas se instalará com a presença de qualquer número
de cotistas.
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Fonte: RBR

convocação, todas as informações e documentos necessários ao exercício informado
do direito de voto:
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LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
I.
Em sua página na rede mundial de computadores;
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO
FUNDO
ANTES
DE ACEITAR
II.
No Sistema deDO
Envio
de Documentos,
disponível
na página da CVM na rede
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
mundial de computadores; e

III.
Na página da entidade administradora do mercado organizado em que as cotas
do FUNDO estejam admitidas à negociação.
§ 3º. Por ocasião da Assembleia Geral Ordinária do FUNDO, os cotistas que
detenham, no mínimo, 3% (três por cento) das cotas emitidas do FUNDO ou o(s)
representante(s) de cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito
encaminhado à ADMINISTRADORA, a inclusão de matérias na ordem do dia da
Assembleia Geral Ordinária, que passará a ser Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária.
§ 4º. O pedido de que trata o § 3º acima deve vir acompanhado de todos os
documentos necessários ao exercício do direito de voto, inclusive aqueles
mencionados no § 2º do artigo 19-A da Instrução CVM nº 472/08, e deve ser
encaminhado em até 10 (dez) dias contados da data de convocação da Assembleia
Geral Ordinária.
§ 5º. O percentual de que trata o § 3º acima deverá ser calculado com base nas
participações constantes do registro de cotistas na data de convocação da Assembleia
Geral Ordinária.
§ 6º. A presença da totalidade dos cotistas supre a falta de convocação.
Art. 32. Todas as decisões em Assembleia Geral deverão ser tomadas por votos dos
cotistas que representem a maioria simples das cotas dos presentes, correspondendo
a cada cota um voto, não se computando os votos em branco, excetuadas as hipóteses
de quórum qualificado e maioria absoluta previstas neste Regulamento.
§ 1º. Por maioria simples entende-se a maioria de votos dos cotistas presentes na
Assembleia Geral (“Maioria Simples”). Por Quórum Qualificado entende-se o voto
dos cotistas conforme definido no § 2º abaixo.
§ 2º. As matérias previstas nos incisos II, III, IV, V, VIII, IX e X do artigo 30 acima
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ACEITAR
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dependem
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m lajes corporativas em SP e RJ;
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no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das cotas emitidas pelo FUNDO,
(i)
caso este tenha mais de 100 (cem) cotistas; ou

9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
no mínimo metade das cotas emitidas pelo FUNDO, caso este tenha até 100
(ii)
A OFERTA,
EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
(cem) cotistas.

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES
DE33,RISCO”
§ 3º. Os percentuais
de que
trata este artigo
caput e § 2º, deverão ser determinados

com base no número de cotistas do FUNDO indicados no registro de cotistas na data
de convocação da respectiva assembleia, cabendo à ADMINISTRADORA informar
no edital de convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que tratem
das matérias sujeitas ao quórum qualificado.
Art. 33. Somente poderão votar na Assembleia Geral os cotistas inscritos no registro
de cotistas na data da convocação da assembleia, observadas as disposições do artigo
14 e parágrafos deste Regulamento.
Art. 34. Têm qualidade para comparecer à Assembleia Geral os representantes legais
dos cotistas ou seus procuradores legalmente constituídos há menos de um ano.

Art. 35. A ADMINISTRADORA poderá encaminhar aos cotistas pedido de
procuração, mediante correspondência, física ou eletrônica, ou anúncio publicado.
§ 1º. O pedido de procuração deverá satisfazer aos seguintes requisitos: a) conter
todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido; b) facultar
ao cotista o exercício de voto contrário, por meio da mesma procuração, ou com
indicação de outro procurador para o exercício deste voto; c) ser dirigido a todos os
cotistas.
§ 2º. É facultado a cotistas que detenham, conjunta ou isoladamente, 0,5% (meio por
cento) ou mais do total de cotas emitidas solicitar à ADMINISTRADORA o envio
de pedido de procuração de que trata o artigo 23 da Instrução CVM nº 472/08 aos
demais cotistas do FUNDO, desde que tal pedido contenha todos os elementos
informativos necessários ao exercício do voto pedido mencionados no §1º supra, bem
como: a) reconhecimento da firma do cotista signatário do pedido; e b) cópia dos
documentos que comprovem que o signatário tem poderes para representar os cotistas
solicitantes, quando o pedido for assinado por representantes.
§ 3º. A ADMINISTRADORA deverá encaminhar aos demais cotistas o pedido para
outorga de procuração em nome do cotista solicitante em até 5 (cinco) Dias Úteis,
contados da data da solicitação.
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§ 4º. Os
ADMINISTRADORA, em nome de cotistas, serão arcados pelo FUNDO.

9

Art. 36. Além
observar os quóruns previstos
artigo 33 deste
Regulamento, as
LEIA O PROSPECTO
E OdeREGULAMENTO
DOnoFUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
deliberações da Assembleia Geral que tratarem da dissolução ou liquidação do
A OFERTA,
ESPECIAL
AeSEÇÃO
DE RISCO”
FUNDO, EM
da amortização
das cotas
da renúncia “FATORES
da ADMINISTRADORA,
deverão

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO
ANTES
ACEITARe na legislação em
atender às demais condições
estabelecidas
nesteDE
Regulamento
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
vigor.

§ único. No caso de renúncia da ADMINISTRADORA, atendidos os requisitos
estabelecidos na Instrução CVM nº 472/08, não tendo os cotistas deliberado a escolha
do substituto ou pela liquidação do FUNDO, caberá à ADMINISTRADORA adotar
as providências necessárias, no âmbito do judiciário, para proceder à sua substituição
ou liquidação.
Art. 37. As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas mediante
processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado
em carta, telegrama ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pela
ADMINISTRADORA a cada cotista, conforme dados de contato contidos no
boletim de subscrição ou, se alterado, conforme informado em documento posterior
firmado pelo cotista e encaminhado à ADMINISTRADORA, para resposta no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, desde que observadas as formalidades previstas nos
artigos 19, 19-A e 41, I e II da Instrução CVM nº 472/08.
§ 1º. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao
exercício do direito de voto.
§ 2º. Não podem votar nas Assembleias Gerais do FUNDO:
I.

Sua ADMINISTRADORA ou seu GESTOR;

II.
Os sócios, diretores e funcionários da ADMINISTRADORA ou do
GESTOR;
III.
Empresas ligadas à ADMINISTRADORA ou ao GESTOR, seus sócios,
diretores e funcionários;
IV.

Os prestadores de serviços do FUNDO, seus sócios, diretores e funcionários;

V.
O cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de
sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do FUNDO; e
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9

§ 3º. Não se aplica a vedação prevista no parágrafo anterior quando:

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
I.
Os únicos cotistas do FUNDO forem as pessoas mencionadas nos incisos I a
A OFERTA,
EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
VI;

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES
RISCO”
II.
Houver
aquiescência
expressa daDE
maioria
dos demais cotistas, manifestada na

própria Assembleia, ou em instrumento de procuração que se refira especificamente
à Assembleia em que se dará a permissão de voto.

DO REPRESENTANTE DOS COTISTAS
Art. 38. O FUNDO poderá ter 1 (um) representante de cotistas, a ser eleito e
nomeado pela Assembleia Geral, com prazo de mandato de 1 (um) ano, observado o
prazo do § 3º abaixo, para exercer as funções de fiscalização dos empreendimentos
ou investimentos do FUNDO, em defesa dos direitos e interesses dos cotistas,
observado os seguintes requisitos:
Ser cotista do FUNDO;

I.

II.
Não exercer cargo ou função na ADMINISTRADORA ou no controlador da
ADMINISTRADORA, em sociedades por ela diretamente controladas e em
coligadas ou outras sociedades sob controle comum, ou prestar-lhes assessoria de
qualquer natureza;
III.
Não exercer cargo ou função na sociedade empreendedora dos imóveis que
constituam objeto do FUNDO, ou prestar-lhe assessoria de qualquer natureza;
IV.
Não ser administrador ou gestor ou consultor de outros fundos de investimento
imobiliário;
Não estar em conflito de interesses com o FUNDO; e

V.

VI.
Não estar impedido por lei especial ou ter sido condenado por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a
economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; nem ter sido condenado a pena de
suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM.
§

1º.

Compete

ao

representante

de

cotistas

já

eleito

informar

à
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9

§ 2º. A eleição do representante de cotistas pode ser aprovada pela Maioria Simples
dos cotistas presentes na assembleia e que, cumulativamente, representem, no
9
mínimo:

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

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO do
FUNDO
ANTES
DEdoACEITAR
I.
3% (três por cento)
total de cotas
emitidas
FUNDO, quando o FUNDO
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
tiver mais de 100 (cem) cotistas; ou

II.
5% (cinco por cento) do total de cotas emitidas do FUNDO, quando o
FUNDO tiver até 100 (cem) cotistas.
§ 3º. O representante de cotistas poderá ser reeleito e não fará jus a qualquer
remuneração.
§ 4º. A função de representante dos cotistas é indelegável.
§ 5º. Sempre que a assembleia geral do FUNDO for convocada para eleger
representantes de cotistas, devem ser disponibilizadas as seguintes informações sobre
o(s) candidato(s):
I.
Declaração dos candidatos de que atendem os requisitos previstos no artigo
26 da Instrução CVM nº 472/08; e
II.
Nome, idade, profissão, CPF/CNPJ, e-mail, formação acadêmica, quantidade
de cotas do FUNDO que detém, principais experiências profissionais nos últimos 5
(cinco) anos, relação de outros fundos de investimento imobiliário em que exerce a
função de representante de cotista e a data de eleição e de término do mandato,
descrição de eventual condenação criminal e em processo administrativo da CVM e
as respectivas penas aplicadas, nos termos do item 12.1 do Anexo 39-V da Instrução
CVM nº 472/08.
Art. 39. Compete ao representante dos cotistas exclusivamente:
I.
Fiscalizar os atos da ADMINISTRADORA e verificar o cumprimento dos
seus deveres legais e regulamentares;
II.
Emitir formalmente opinião sobre as propostas da ADMINISTRADORA, a
serem submetidas à assembleia geral, relativas à emissão de novas cotas – exceto se
aprovada nos termos do inciso VIII do artigo 30 da Instrução CVM nº 472/08 –,
transformação, incorporação, fusão ou cisão do FUNDO;
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édito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ACEITAR
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE A
NY.
”ocação Internacional: foco de atuaçãoIII.atual emDenunciar
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
à ADMINISTRADORA e, se esta não tomar as providências

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

necessárias para a proteção dos interesses do FUNDO, à assembleia geral, os erros,
fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis ao FUNDO;

9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
IV.
Analisar, ao menos trimestralmente, as informações financeiras elaboradas
A OFERTA,
EM pelo
ESPECIAL
FUNDO; A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
periodicamente

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES
DE RISCO”
V.
Examinar
as demonstrações
financeiras
do FUNDO do exercício

social e

sobre elas opinar;

VI.

Elaborar relatório que contenha, no mínimo:

a)

descrição das atividades desempenhadas no exercício findo;

b)
indicação da quantidade de cotas de emissão do FUNDO detida por cada um
dos representantes de cotistas;
c)

despesas incorridas no exercício de suas atividades; e

d)
opinião sobre as demonstrações financeiras do fundo e o formulário cujo
conteúdo reflita o Anexo 39-V da Instrução CVM nº 472/08, fazendo constar do seu
parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação
da assembleia geral;
VII.

Exercer essas atribuições durante a liquidação do FUNDO; e

VIII. Fornecer à ADMINISTRADORA em tempo hábil todas as informações que
forem necessárias para o preenchimento do item 12.1 do Anexo 39-V da Instrução
CVM nº 472/08.
§ 1º. A ADMINISTRADORA é obrigada, por meio de comunicação por escrito, a
colocar à disposição do representante dos cotistas, em no máximo, 90 (noventa dias)
dias a contar do encerramento do exercício social, as demonstrações financeiras e o
formulário de que trata a alínea “d” do inciso VI deste artigo.
§ 2º. O representante de cotistas pode solicitar à ADMINISTRADORA
esclarecimentos ou informações, desde que relativas à sua função fiscalizadora.
§ 3º. Os pareceres e opiniões do representante de cotistas deverão ser encaminhados
à ADMINISTRADORA do FUNDO no prazo de até 15 (quinze) dias a contar do
recebimento das demonstrações financeiras de que trata a alínea “d” do inciso VI
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édito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

• Cré

• Fu

• De

• Re
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A
em
deste
artigo
e,
tão
logo
concluídos,
no
caso
dos
demais
documentos
para
que
a
ocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
• Alo
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ADMINISTRADORA proceda à divulgação nos termos dos artigos 40 e 42 da

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

9

Instrução CVM nº 472/08.

Art. 40. OErepresentante
de cotistas deve DO
comparecer
às assembleias
gerais do
LEIA O PROSPECTO
O REGULAMENTO
FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
FUNDO e responder aos pedidos de informações formulados pelos cotistas.
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO
FUNDO ANTES
DE
§ único. Os pareceresDO
e representações
individuais
ou ACEITAR
conjuntos do representante de
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
cotistas podem ser apresentados e lidos na assembleia geral do FUNDO,
independentemente de publicação e ainda que a matéria não conste da ordem do dia.
Art. 41. O representante de cotistas tem os mesmos deveres
ADMINISTRADORA nos termos do artigo 33 da Instrução CVM nº 472/08.

da

Art. 42. O representante de cotistas deve exercer suas funções no exclusivo interesse
do FUNDO.
DAS DESPESAS E ENCARGOS DO FUNDO
Art. 43. Constituem encargos e despesas do FUNDO:
I.

Taxa de Administração, Taxa de Gestão e a Taxa de Performance;

II.
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas
que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO;
III.
Gastos com correspondência, impressão, expedição e publicação de relatórios e
outros expedientes de interesse do FUNDO e dos cotistas, inclusive comunicações aos
cotistas previstas no Regulamento ou na regulamentação aplicável;
IV.
Gastos da distribuição primária de cotas, bem como com seu registro para
negociação em mercado organizado de valores mobiliários;
V.
Honorários e despesas do auditor independente encarregado da auditoria das
demonstrações financeiras do FUNDO;
VI.
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FUNDO, incluindo
despesas relativas à compra, venda, locação ou arrendamento dos imóveis que
componham seu patrimônio;
VII. Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos
interesses do FUNDO, judicial ou extrajudicialmente, inclusive o valor de condenação
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esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ACEITAR
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE A
que
lhe
seja
eventualmente
imposta;
”ocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

9

VIII. Honorários e despesas relacionadas às atividades de distribuição de cotas;

IX.
Honorários
e despesas relacionadas à consultoria
especializada
prevista no inciso
LEIA O PROSPECTO
E O REGULAMENTO
DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
IV e V do artigo 11 deste Regulamento;
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO
ANTES
DE ACEITAR
X.
Custos com a contratação
de formador
de mercado
para as cotas do FUNDO;
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

XI.
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do
FUNDO, bem como a parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro, desde que
não decorra diretamente de culpa ou dolo da ADMINISTRADORA no exercício de suas
funções;

XII. Gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou
liquidação do fundo e realização de Assembleia Geral de Cotistas;
XIII. Taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários do FUNDO;
XIV. Gastos decorrentes de avaliações que sejam obrigatórias;
XV. Gastos necessários à manutenção, conservação e reparos de imóveis integrantes
do patrimônio do FUNDO;
XVI. Taxas de ingresso e saída dos fundos de que o FUNDO seja cotista, se for o caso;
XVII. Despesas com o registro de documentos em cartório; e
XVIII. Honorários e despesas relacionadas às atividades do representante dos cotistas.
§ 1º. Quaisquer despesas não expressamente previstas na regulamentação aplicável como
encargos ou despesas do FUNDO correrão por conta da ADMINISTRADORA.
§ 2º. As parcelas da taxa de administração e da taxa de performance devidas a prestadores
de serviço contratados pela ADMINISTRADORA nos termos deste Regulamento, serão
pagas diretamente pelo FUNDO aos respectivos prestadores de serviços contratados.
§ 3º. Não obstante o previsto no inciso IV do caput, conforme faculta o artigo 47, §4º, da
Instrução CVM nº 472/08, os gastos com a distribuição primária de cotas, bem como com
seu registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários, poderão ser
arcados pelos subscritores das novas cotas, caso assim deliberado quando da aprovação
de cada emissão subsequente de cotas do FUNDO.
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édito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;
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foco de atuação
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RBR em NY.
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• Fu

• De

• Re
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A
em
ocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
• Alo
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

9

Art. 44. O FUNDO terá escrituração contábil própria, destacada daquela relativa à
ADMINISTRADORA, encerrando o seu exercício social em 30 de junho de cada
9
ano.

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

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO
DEserão
ACEITAR
Art. 45. As demonstrações
financeirasANTES
do FUNDO
auditadas anualmente por
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
empresa de auditoria independente registrada na CVM.

§ 1º. Os trabalhos de auditoria compreenderão, além do exame da exatidão contábil
e conferência dos valores integrantes do ativo e passivo do FUNDO, a verificação do
cumprimento das disposições legais e regulamentares por parte da
ADMINISTRADORA.
§ 2º. Para efeito contábil, será considerado como valor patrimonial das cotas o
quociente entre o valor do patrimônio líquido contábil atualizado do FUNDO e o
número de cotas emitidas.
Art. 46. O FUNDO estará sujeito às normas de escrituração, elaboração, remessa e
publicidade de demonstrações financeiras editadas pela CVM.
DA AMORTIZAÇÃO DE COTAS, DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DO FUNDO
Art. 47. O FUNDO poderá amortizar parcialmente as suas cotas quando ocorrer a
venda de ativos, para redução do seu patrimônio ou sua liquidação, em especial após
o término do Período de Investimento, o que independerá de Assembleia Geral de
Cotistas.
§ 1º. A amortização parcial das cotas para redução do patrimônio do FUNDO
implicará a manutenção da quantidade de cotas existentes por ocasião da venda do
ativo ou da amortização dos ativos detidos pelo FUNDO, com a consequente redução
do seu valor, na proporção da diminuição do patrimônio representado pelo ativo
alienado.
§ 2º. A amortização parcial das cotas será precedida de anúncio realizado pela
ADMINISTRADORA, às expensas do FUNDO, indicando a data em que será
realizada a amortização, o valor amortizado e os critérios que serão utilizados para
estabelecer a data de corte para verificar os cotistas que serão beneficiários da referida
amortização. Na data da implementação da amortização parcial, o valor da Cota será
reduzido do valor correspondente ao da sua amortização. Será realizado, na mesma
data, o provisionamento da amortização parcial. Somente fará jus ao recebimento da
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édito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;
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• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
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de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ACEITAR
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE A
amortização
o
data de realização do anúncio de amortização parcial.
”ocação Internacional: foco de atuação atual em NY. titular da Cota
A naOFERTA,
EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

Art. 48. O FUNDO terá prazo de duração de 10 (dez) anos, sendo que sua dissolução
e liquidação ocorrerá ao final do prazo de duração do FUNDO. Os Cotistas poderão
aprovar a dissolução e liquidação antecipada do FUNDO por meio de deliberação
9
dos Cotistas reunidos Assembleia Geral, nos termos do artigo 30 deste Regulamento.

9

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

ROSPECTO E O REGULAMENTO
ANTES
DE ACEITAR
Parágrafo único. No DO
caso FUNDO
de dissolução
ou liquidação,
o valor do patrimônio do
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
FUNDO será partilhado entre os Cotistas, após a alienação dos ativos do FUNDO
ou amortização integral dos ativos detidos pelo FUNDO, na proporção de suas Cotas,
após o pagamento de todos os passivos, custos, despesas e encargos devidos pelo
FUNDO, observado o disposto na Instrução CVM nº 472.

Art. 49. Após o pagamento de todos os passivos, custos, despesas e encargos devidos
pelo FUNDO, as Cotas serão amortizadas em moeda corrente nacional ou em ativos
integrantes do patrimônio do FUNDO, se for o caso, caso assim tenha sido deliberado
em Assembleia Geral.
§ 1º. Para o pagamento da amortização será utilizado o valor do quociente obtido com
a divisão do montante obtido com a alienação dos ativos do FUNDO ou amortização
dos ativos detidos pelo FUNDO pelo número de Cotas em circulação.
§ 2º. Caso não seja possível a liquidação do FUNDO com a adoção dos
procedimentos previstos no §1º acima, a ADMINISTRADORA deverá promover,
às expensas do FUNDO, procedimento de avaliação independente, objetivando
determinar o valor de liquidação forçada dos ativos integrantes da carteira do
FUNDO, envidando seus melhores esforços para promover a venda dos ativos, pelo
preço de liquidação forçada.
Art. 50. Nas hipóteses de liquidação do FUNDO, o auditor independente deverá
emitir relatório sobre a demonstração da movimentação do patrimônio líquido,
compreendendo o período entre a data das últimas demonstrações financeiras
auditadas e a data da efetiva liquidação do FUNDO.
Parágrafo único. Deverá constar das notas explicativas às demonstrações financeiras
do FUNDO análise quanto aos valores das amortizações terem sido efetuadas ou não
em condições equitativas e de acordo com a regulamentação pertinente, bem como
quanto à existência ou não de débitos, créditos, ativos ou passivos não contabilizados.
Art. 51. Após a amortização total das cotas do FUNDO, a ADMINISTRADORA
deverá promover o cancelamento do registro do FUNDO, mediante o
encaminhamento à CVM (A) no prazo de até 15 (quinze) dias, da seguinte
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caso de pagamento integral aos Cotistas, ou a ata da Assembleia Geral de Cotistas

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

que tenha deliberado a liquidação do FUNDO, quando for o caso; (b) o comprovante
da entrada do pedido de baixa de registro no CNPJ do FUNDO; e (B) no prazo de 90
(noventa) dias, a demonstração de movimentação de patrimônio do FUNDO a que se
9
refere o artigo 50 da Instrução CVM nº 472, acompanhada do relatório do auditor
independente.

9

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

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL
DO FOROA SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

Art. 52. Fica eleito o foro da Capital do estado de São Paulo, com expressa renúncia a
outro, por mais privilegiado que possa ser, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões
decorrentes deste Regulamento.
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Fonte: RBR

O 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,
9
Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente credenciada
pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da atividade de administração de carteiras
de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 8.695, de 20.03.2006, na qualidade de
instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH
YIELD, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 30.166.700/0001-11 (“Administrador” e “Fundo”, respectivamente),
resolve o quanto segue:

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

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

1. Nos termos do artigo 16, do regulamento do Fundo (“Regulamento”), e consoante comunicação
prévia da RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA., na qualidade de gestora da carteira do Fundo (“Gestora”),
aprovar a 3ª (terceira) emissão de cotas do Fundo (“3ª Emissão” e “Cotas da 3ª Emissão”,
respectivamente), no montante de, inicialmente, até R$151.000.000,00 (cento e cinquenta e um milhões
de reais), observado que o valor exato será calculado a partir da fixação do Preço de Emissão (conforme
abaixo definido), o qual será fixado posteriormente, nos termos do inciso I, do artigo 16 do Regulamento,
observada a possibilidade de aumento pelo Lote Adicional (conforme abaixo definido) ou de redução em
razão de distribuição parcial. As Cotas da 3ª Emissão serão objeto de oferta pública de distribuição de
valores mobiliários, destinada ao público em geral, a ser realizada nos termos da Instrução da CVM nº
400, de 29.12.2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), da Instrução da CVM nº 472, de
31.10.2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”), do Regulamento e das demais disposições legais,
regulamentares e autorregulatórias aplicáveis (“Oferta”). Nos termos do Regulamento, fica assegurado
aos cotistas do Fundo (“Cotistas”) detentores de cotas integralizadas do Fundo, e que estejam em dia
com suas obrigações para com o Fundo, na data de divulgação do anúncio de início da Oferta, o direito de
preferência na subscrição das Cotas da 3ª Emissão, na proporção do número de cotas do Fundo que
possuírem na referida data (“Direito de Preferência”). As demais características da Oferta são ora
aprovadas nos termos do suplemento constante no Anexo I ao presente instrumento (“Suplemento”),
sujeito à complementação pelos documentos da Oferta e em atos do Administrador; e
2. Aprovar a contratação, para intermediar a Oferta na qualidade de instituição distribuidora líder, sob
o regime de melhores esforços de colocação, da GUIDE INVESTIMENTOS S.A CORRETORA DE VALORES,
instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 27º andar, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº
65.913.436/0001-17 (“Coordenador Líder”), bem como dos demais prestadores de serviços para
realização da Oferta.
Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2020.

DIANA FALCAO
CAZES:09826047775

BTG PACTUAL
SERVIÇOS
Digitally
signed by DIANA
FALCAO CAZES:09826047775
Date: 2020.12.04 15:54:23
-03'00'

FINANCEIROS S.A. DTVM

Nome:
Cargo:

ANA CRISTINA FERREIRA
DA COSTA:04293386785

Digitally signed by ANA CRISTINA
FERREIRA DA COSTA:04293386785
Date: 2020.12.04 15:54:44 -03'00'

Nome:
Cargo:
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LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;
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ANEXO I
AO ATO DO ADMINISTRADOR DO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD
SUPLEMENTO DA 3ª EMISSÃO DE COTAS

Fonte: RBR

9
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Exceto se disposto
de forma diversa,Aaplicam-se
a este
Suplemento os mesmos
termos e definições

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
estabelecidos no Regulamento.
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
I.

Número da emissão. A presente emissão representa a 3ª (terceira) emissão de cotas do Fundo;

II.

Tipo de Distribuição. Primária;

III. Montante da 3ª emissão: Inicialmente, até R$151.000.000,00 (cento e cinquenta e um milhões de
reais), podendo ser diminuído em virtude da possibilidade de distribuição parcial, nos termos descritos
abaixo, e aumentado em virtude do exercício do Lote Adicional (conforme abaixo definido).
IV.

Quantidade de cotas: A ser definida após a fixação do Preço de Emissão, podendo ser diminuída em
virtude da possibilidade de distribuição parcial, nos termos descritos abaixo, e aumentado em virtude
do exercício do Lote Adicional.

V.

Cotas adicionais: O montante inicial da Oferta poderá ser aumentado em função do exercício da
opção de emissão de Cotas da 3ª Emissão adicionais, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da
Instrução CVM 400, a critério do Administrador e do Gestor, de comum acordo com o Coordenador
Líder, poderá optar por emitir um lote adicional de Cotas, aumentando em até 20% (vinte por cento) a
quantidade das Cotas da 3ª Emissão originalmente ofertadas (“Lote Adicional”). As cotas do Lote
Adicional serão destinadas a atender um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no
decorrer da Oferta. Não haverá opção de distribuição de lote suplementar de cotas, nos termos do
artigo 24 da Instrução CVM 400, considerando que a Oferta não contará com agente estabilizador de
preços das Cotas da 3ª Emissão.

VI.

Preço de emissão: O preço de emissão das Cotas da 3ª Emissão a ser pago pelos investidores da
Oferta (inclusive os Cotistas que exercerem o Direito de Preferência ou terceiros (cessionários) do
Direito de Preferência) será fixado, até a data de divulgação do aviso ao mercado ou do anúncio de
início da Oferta (“Aviso ao Mercado” e “Anúncio de Início”, respectivamente), pelo Administrador, em
conjunto com o Gestor e o Coordenador Líder (abaixo definido), nos termos do artigo 16, inciso I, do
Regulamento (“Preço de Emissão”). O Preço de Emissão, considerando as condições de mercado
verificadas, será estipulado de acordo com o valor patrimonial da cota do Fundo informado no último
informe mensal do Fundo divulgado anteriormente à divulgação do Aviso ao Mercado ou Anúncio de
Início, conforme o caso (“Valor Patrimonial da Cota”), e também as perspectivas de rentabilidade do
Fundo, sendo certo que o Preço de Emissão não poderá ser inferior ao Valor Patrimonial da Cota. Na
mesma oportunidade, o Administrador, em conjunto com o Gestor e o Coordenador Líder, irão definir
se os custos da oferta serão arcados por cada investidor da Oferta (inclusive os Cotistas que exercerem
o Direito de Preferência ou terceiros (cessionários) do Direito de Preferência) via Taxa de Distribuição
Primária (conforme definição abaixo) ou se estarão incluídos no Preço de Emissão. O Cotista, ao aprovar
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Distribuição Primária, se entender aplicável, nos termos dispostos acima. O Preço de Emissão será
9
divulgado por meio de fato relevante divulgado pelo Administrador e pelo Coordenador Líder na data
da referida aprovação.
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Líder, conforme descrito acima, será arcado via pagamento de uma taxa de distribuição primária a ser
acrescida ao Preço de Emissão, se assim definido pelo Administrador, Gestor e Coordenador Líder,
conforme descrito acima (“Taxa de Distribuição Primária”), cujos recursos serão utilizados para
pagamento de todos os custos da Oferta, inclusive a comissão de estruturação e distribuição da Oferta
devida às instituições que vierem a integrar o consórcio da Oferta, sendo certo que (i) eventual saldo
positivo da Taxa de Distribuição Primária será incorporado ao patrimônio do Fundo; e (ii) eventuais
custos e despesas da Oferta não arcados pela Taxa de Distribuição Primária serão de responsabilidade
do Fundo.

VIII.

Demais taxas: Não será cobrada taxa de saída dos subscritores das Cotas.

IX. Distribuição parcial e montante mínimo da 3ª emissão: Será admitida a distribuição parcial das
Cotas da 3ª Emissão, respeitado o montante mínimo da Oferta correspondente a, aproximadamente, R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais) (“Montante Mínimo da Oferta”). Caso o Montante Mínimo não
seja atingido, a Oferta será cancelada. Caso haja integralização e a Oferta seja cancelada, os valores já
integralizados serão devolvidos aos respectivos investidores (inclusive os Cotistas que exercerem o
Direito de Preferência ou terceiros (cessionários) do Direito de Preferência), acrescidos de eventuais
rendimentos auferidos pelas aplicações realizadas pelo Fundo e com dedução, se for o caso, dos valores
relativos aos tributos incidentes. As Cotas da 3ª Emissão que não forem efetivamente subscritas e
integralizadas durante o prazo de colocação deverão ser canceladas. Em razão da possibilidade de
distribuição parcial das Cotas da 3ª Emissão e nos termos do artigo 31 da Instrução CVM 400, os
investidores da Oferta (inclusive os Cotistas que exercerem o Direito de Preferência ou terceiros
(cessionários) do Direito de Preferência), que desejarem subscrever Cotas da 3ª Emissão no âmbito da
Oferta, durante o período de alocação de ordens, ou que exercerem seu Direito de Preferência, durante
o período de exercício do Direito de Preferência, conforme o caso, poderão optar por condicionar sua
adesão à Oferta.
X.

Regime de distribuição das Cotas: As Cotas serão colocadas de forma pública, sob o regime de
melhores esforços de colocação, observados os termos da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 472 e
das demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis.

XI. Montante mínimo por investidor: Aproximadamente 100 (cem) Cotas da 3ª Emissão, a ser definido
após a fixação do Preço de Emissão (“Montante Mínimo por Investidor”). O Montante Mínimo por
Investidor não é aplicável em caso de exercício do Direito de Preferência pelo Cotista ou terceiro
cessionário.
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XII.
aquisição de Ativos AIvo, nos termos do Regulamento de forma discricionária e ativa pelo Gestor, sem
9
determinação de aquisição de qualquer ativo específico. Os Ativos Alvo definidos no Regulamento são:
a) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), desde que tenham sido objeto de oferta pública
registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado, nos termos da regulamentação em vigor; b)
9
Letras Hipotecárias (“LH”); c) Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); d) Letras Imobiliárias Garantidas
(“LIG”); e) cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”); f) certificados de potencial adicional de
construção emitidos com base na Instrução da CVM nº 401, de 29.12. 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 401”); e g) demais títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos
pela legislação ou regulamentação aplicável, em especial aqueles cuja destinação seja considerada
“imobiliária” pelo Banco Central do Brasil e/ou pela CVM e, assim, relacionada às atividades permitidas
aos FII, tais como debêntures e notas promissórias imobiliárias emitidas por emissores registrados na
CVM, fundo de investimento em direitos creditórios, fundo de investimento em participações, cédula
de crédito imobiliário, cédula de crédito bancário, dentre outros.
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XIII.

Número de séries: Série única.

XIV. Procedimento para subscrição e integralização das Cotas: As Cotas serão subscritas utilizando-se os
procedimentos do sistema DDA, administrado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), a qualquer
tempo, dentro do prazo de colocação e observados os procedimentos indicados nos documentos da
Oferta. As Cotas deverão ser integralizadas, à vista e em moeda corrente nacional, pelo Preço de
Emissão, acrescido ou não da Taxa de Distribuição Primária, observado o disposto nos documentos da
Oferta.
XV.

Negociação das Cotas: As Cotas serão registradas para negociação na B3, observado o disposto no
regulamento do Fundo.

XVI. Público alvo da Oferta: A Oferta é destinada a: (i) “Investidores Institucionais”, quais sejam, os
investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9º-B da Instrução CVM nº 539, de 13.11.2013,
conforme alterada (“Instrução CVM 539”), que sejam fundos de investimentos, entidades
administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo
BACEN, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na
CVM e/ou na B3, seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência complementar e de
capitalização, em qualquer caso, com sede no Brasil, assim como, investidores pessoas físicas ou
jurídicas que formalizem Pedido de Subscrição em valor igual ou superior a aproximadamente
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), que equivale à quantidade mínima de aproximadamente 10.000
(dez mil) Cotas da 3ª Emissão, em qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, e que
aceitem os riscos inerentes a tal investimento. É vedada a subscrição de Cotas da 3ª Emissão por clubes
de investimento, nos termos dos artigos 26 e 27 da Instrução CVM nº 494, de 20.04.2011, conforme
alterada (“Instrução CVM 494”); e (ii) "Investidores Não Institucionais", quais sejam, investidores
pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliados ou com sede no Brasil, que não sejam
Investidores Institucionais e formalizem Pedido de Subscrição, junto a uma única Instituição
Participante da Oferta, em valor inferior a aproximadamente R$1.000.000,00 (um milhão de reais), que
equivale à quantidade máxima de aproximadamente 9.999 (nove mil, novecentas e nove e nove) Cotas
da 3ª Emissão (“Investidores”).
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XVII. Direito de Preferência: Direito conferido aos Cotistas detentores de cotas do Fundo, devidamente 9
integralizadas, na data de divulgação do anúncio de início da Oferta e que estejam em dia com suas
obrigações para com o Fundo, na proporção do número de cotas do Fundo que possuírem, conforme
aplicação do fator de proporção a ser posteriormente informado, 9nos termos dos documentos da
Oferta. Os Cotistas poderão ceder, a título oneroso ou gratuito, total ou parcialmente, seu Direito de
Preferência entre os próprios Cotistas ou a terceiros, respeitando-se os prazos operacionais
estabelecidos pela B3.
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XVIII.

Direitos das Cotas: As Cotas da 3ª Emissão atribuirão aos seus titulares direitos iguais aos das cotas
já existentes, inclusive no que se refere aos pagamentos de rendimentos e amortizações, caso aplicável,
observado que os documentos da Oferta deverão dispor sobre o direito das Cotas da 3ª Emissão com
relação aos próximos rendimentos e amortizações, caso aplicável, que vierem a ser distribuídos pelo
Fundo.

XIX.

Período de colocação: Até 6 (seis) meses contados da data de divulgação do anúncio de início da
Oferta, ou até a data de divulgação do anúncio de encerramento da Oferta, o que ocorrer primeiro.

XX. Coordenador Líder: GUIDE INVESTIMENTOS S.A CORRETORA DE VALORES, instituição integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo,
na Rua Iguatemi, nº 151, 27º andar, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 65.913.436/0001-17. O
Coordenador Líder poderá contratar, direta ou indiretamente, terceiros integrantes do sistema de
distribuição para distribuir Cotas no âmbito da Oferta.
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credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da atividade de
administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 8.695,
de 20.03.2006, na qualidade de instituição administradora (“Administrador”) do FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD, inscrito no CNPJ sob o nº
30.166.700/0001-11 (“Fundo”), serve-se do presente para comunicar aos cotistas do Fundo
(“Cotistas”) e ao mercado em geral, nos termos da Instrução CVM nº 472, de 31.10.2008, conforme
alterada (“Instrução CVM 472”), que, nos termos do artigo 16 do Regulamento do Fundo
(“Regulamento”) e consoante comunicação prévia da RBR Gestão de Recursos Ltda., na qualidade
de gestora da carteira do Fundo (“Gestora”), o Administrador aprovou, nesta data, por meio de ato
próprio (“Ato do Administrador”), a 3ª (terceira) emissão de cotas do Fundo (“3ª Emissão” e “Cotas
da 3ª Emissão”, respectivamente), no montante de, inicialmente, até R$151.000.000,00 (cento e
cinquenta e um milhões de reais), observado que o valor exato será calculado a partir da fixação
do Preço de Emissão (conforme abaixo definido), o qual será fixado posteriormente, nos termos do
inciso I, do artigo 16 do Regulamento, observada a possibilidade de aumento pelo Lote Adicional
(conforme abaixo definido) ou de redução em razão de distribuição parcial. As Cotas da 3ª Emissão
serão objeto de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, destinada ao público em geral,
a ser realizada nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29.12.2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”), da Instrução da CVM nº 472, de 31.10.2008, conforme alterada (“Instrução
CVM 472”), do Regulamento e das demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias
aplicáveis (“Oferta”).
As principais características da Oferta Restrita estão descritas no “Suplemento da 3ª Emissão de
Cotas” constante do Anexo I ao Ato do Administrador, conforme abaixo replicadas:
I.Número da emissão. A presente emissão representa a 3ª (terceira) emissão de cotas do Fundo;
II.Tipo de Distribuição. Primária;
III.Montante da 3ª emissão: Inicialmente, até R$151.000.000,00 (cento e cinquenta e um milhões
de reais), podendo ser diminuído em virtude da possibilidade de distribuição parcial, nos termos
descritos abaixo, e aumentado em virtude do exercício do Lote Adicional (conforme abaixo
definido).
IV.Quantidade de cotas: A ser definida após a fixação do Preço de Emissão, podendo ser diminuída
em virtude da possibilidade de distribuição parcial, nos termos descritos abaixo, e aumentado
em virtude do exercício do Lote Adicional.
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Coordenador Líder, poderá optar por emitir um lote adicional de Cotas, aumentando em até 9
20% (vinte por cento) a quantidade das Cotas da 3ª Emissão originalmente ofertadas (“Lote
Adicional”). As cotas do Lote Adicional serão destinadas a atender um eventual excesso de
9 haverá opção de distribuição
demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta. Não
de lote suplementar de cotas, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, considerando que
a Oferta não contará com agente estabilizador de preços das Cotas da 3ª Emissão.

Fonte: RBR

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

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
VI.Preço de emissão:
O preço
de emissão das
Cotas
da 3ª Emissão a ser pago pelos investidores da
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”

Oferta (inclusive os Cotistas que exercerem o Direito de Preferência ou terceiros (cessionários)
do Direito de Preferência) será fixado, até a data de divulgação do aviso ao mercado ou do
anúncio de início da Oferta (“Aviso ao Mercado” e “Anúncio de Início”, respectivamente), pelo
Administrador, em conjunto com o Gestor e o Coordenador Líder (abaixo definido), nos termos
do artigo 16, inciso I, do Regulamento (“Preço de Emissão”). O Preço de Emissão, considerando
as condições de mercado verificadas, será estipulado de acordo com o valor patrimonial da
cota do Fundo informado no último informe mensal do Fundo divulgado anteriormente à
divulgação do Aviso ao Mercado ou Anúncio de Início, conforme o caso (“Valor Patrimonial da
Cota”), e também as perspectivas de rentabilidade do Fundo, sendo certo que o Preço de
Emissão não poderá ser inferior ao Valor Patrimonial da Cota. Na mesma oportunidade, o
Administrador, em conjunto com o Gestor e o Coordenador Líder, irão definir se os custos da
oferta serão arcados por cada investidor da Oferta (inclusive os Cotistas que exercerem o
Direito de Preferência ou terceiros (cessionários) do Direito de Preferência) via Taxa de
Distribuição Primária (conforme definição abaixo) ou se estarão incluídos no Preço de Emissão.
O Cotista, ao aprovar a 3ªEmissão, expressamente autorizará o Administrador a fixar o Preço
de Emissão e a Taxa de Distribuição Primária, se entender aplicável, nos termos dispostos
acima. O Preço de Emissão será divulgado por meio de fato relevante divulgado pelo
Administrador e pelo Coordenador Líder na data da referida aprovação.

VII.Taxa de Distribuição Primária e custos da oferta: Cada investidor da Oferta (inclusive os
Cotistas que exercerem o Direito de Preferência ou terceiros (cessionários) do Direito de
Preferência) que vier a subscrever as Cotas da 3ª Emissão deverá arcar com o custo unitário de
distribuição por cota, o qual já estará incluído no Preço de Emissão ou, se assim definido pelo
Administrador, Gestor e Coordenador Líder, conforme descrito acima, será arcado via
pagamento de uma taxa de distribuição primária a ser acrescida ao Preço de Emissão, se assim
definido pelo Administrador, Gestor e Coordenador Líder, conforme descrito acima (“Taxa de
Distribuição Primária”), cujos recursos serão utilizados para pagamento de todos os custos da
Oferta, inclusive a comissão de estruturação e distribuição da Oferta devida às instituições que
vierem a integrar o consórcio da Oferta, sendo certo que (i) eventual saldo positivo da Taxa de
Distribuição Primária será incorporado ao patrimônio do Fundo; e (ii) eventuais custos e
despesas da Oferta não arcados pela Taxa de Distribuição Primária serão de responsabilidade
do Fundo.
VIII.Demais taxas: Não será cobrada taxa de saída dos subscritores das Cotas.
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Caso o Montante Mínimo não seja atingido, a Oferta será cancelada. Caso haja integralização 9
e a Oferta seja cancelada, os valores já integralizados serão devolvidos aos respectivos
investidores (inclusive os Cotistas que exercerem o Direito de Preferência ou terceiros
9 rendimentos auferidos pelas
(cessionários) do Direito de Preferência), acrescidos de eventuais
aplicações realizadas pelo Fundo e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos
tributos incidentes. As Cotas da 3ª Emissão que não forem efetivamente subscritas e
integralizadas durante o prazo de colocação deverão ser canceladas. Em razão da possibilidade
de distribuição parcial das Cotas da 3ª Emissão e nos termos do artigo 31 da Instrução CVM 400,
os investidores da Oferta (inclusive os Cotistas que exercerem o Direito de Preferência ou
terceiros (cessionários) do Direito de Preferência), que desejarem subscrever Cotas da 3ª
Emissão no âmbito da Oferta, durante o período de alocação de ordens, ou que exercerem seu
Direito de Preferência, durante o período de exercício do Direito de Preferência, conforme o
caso, poderão optar por condicionar sua adesão à Oferta.

Fonte: RBR

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

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

X.Regime de distribuição das Cotas: As Cotas serão colocadas de forma pública, sob o regime de
melhores esforços de colocação, observados os termos da Instrução CVM 400, da Instrução CVM
472 e das demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis.
XI.Montante mínimo por investidor: Aproximadamente 100 (cem) Cotas da 3ª Emissão, a ser
definido após a fixação do Preço de Emissão (“Montante Mínimo por Investidor”). O Montante
Mínimo por Investidor não é aplicável em caso de exercício do Direito de Preferência pelo
Cotista ou terceiro cessionário.
XII.Destinação dos recursos: Os recursos a serem captados no âmbito da Oferta serão destinados à
aquisição de Ativos AIvo, nos termos do Regulamento de forma discricionária e ativa pelo
Gestor, sem determinação de aquisição de qualquer ativo específico. Os Ativos Alvo definidos
no Regulamento são: a) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), desde que tenham sido
objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado, nos termos
da regulamentação em vigor; b) Letras Hipotecárias (“LH”); c) Letras de Crédito Imobiliário
(“LCI”); d) Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”); e) cotas de fundos de investimento
imobiliário (“FII”); f) certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na
Instrução da CVM nº 401, de 29.12. 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 401”); e g) demais
títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou
regulamentação aplicável, em especial aqueles cuja destinação seja considerada “imobiliária”
pelo Banco Central do Brasil e/ou pela CVM e, assim, relacionada às atividades permitidas aos
FII, tais como debêntures e notas promissórias imobiliárias emitidas por emissores registrados
na CVM, fundo de investimento em direitos creditórios, fundo de investimento em
participações, cédula de crédito imobiliário, cédula de crédito bancário, dentre outros.
XIII.Número de séries: Série única.
XIV.Procedimento para subscrição e integralização das Cotas: As Cotas serão subscritas utilizandose os procedimentos do sistema DDA, administrado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”),
a qualquer tempo, dentro do prazo de colocação e observados os procedimentos indicados nos
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documentos da Oferta. As Cotas deverão ser integralizadas, à vista e em moeda corrente
nacional, pelo Preço de Emissão, acrescido ou não da Taxa de Distribuição Primária, observado
o disposto nos documentos da Oferta.

locação Internacional: foco de atuação atual em NY.

Fonte: RBR

XV.Negociação das Cotas: As Cotas serão registradas para negociação na B3, observado o disposto
no regulamento do Fundo.

9
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a funcionar pelo BACEN, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores
mobiliários registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras, entidades abertas e fechadas de
previdência complementar e de capitalização, em qualquer caso, com sede no Brasil, assim
como, investidores pessoas físicas ou jurídicas que formalizem Pedido de Subscrição em valor
igual ou superior a aproximadamente R$1.000.000,00 (um milhão de reais), que equivale à
quantidade mínima de aproximadamente 10.000 (dez mil) Cotas da 3ª Emissão, em qualquer
caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, e que aceitem os riscos inerentes a tal
investimento. É vedada a subscrição de Cotas da 3ª Emissão por clubes de investimento, nos
termos dos artigos 26 e 27 da Instrução CVM nº 494, de 20.04.2011, conforme alterada
(“Instrução CVM 494”); e (ii) "Investidores Não Institucionais", quais sejam, investidores pessoas
físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliados ou com sede no Brasil, que não sejam
Investidores Institucionais e formalizem Pedido de Subscrição, junto a uma única Instituição
Participante da Oferta, em valor inferior a aproximadamente R$1.000.000,00 (um milhão de
reais), que equivale à quantidade máxima de aproximadamente 9.999 (nove mil, novecentas e
nove e nove) Cotas da 3ª Emissão (“Investidores”).

XVII.Direito de Preferência: Direito conferido aos Cotistas detentores de cotas do Fundo,
devidamente integralizadas, na data de divulgação do anúncio de início da Oferta e que
estejam em dia com suas obrigações para com o Fundo, na proporção do número de cotas do
Fundo que possuírem, conforme aplicação do fator de proporção a ser posteriormente
informado, nos termos dos documentos da Oferta. Os Cotistas poderão ceder, a título oneroso
ou gratuito, total ou parcialmente, seu Direito de Preferência entre os próprios Cotistas ou a
terceiros, respeitando-se os prazos operacionais estabelecidos pela B3.
XVIII.Direitos das Cotas: As Cotas da 3ª Emissão atribuirão aos seus titulares direitos iguais aos das
cotas já existentes, inclusive no que se refere aos pagamentos de rendimentos e amortizações,
caso aplicável, observado que os documentos da Oferta deverão dispor sobre o direito das Cotas
da 3ª Emissão com relação aos próximos rendimentos e amortizações, caso aplicável, que
vierem a ser distribuídos pelo Fundo.
XIX.Período de colocação: Até 6 (seis) meses contados da data de divulgação do anúncio de início
da Oferta, ou até a data de divulgação do anúncio de encerramento da Oferta, o que ocorrer
primeiro.
yy͘Coordenador Líder: GUIDE INVESTIMENTOS S.A CORRETORA DE VALORES, instituição integrante
do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de
São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 27º andar, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº
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65.913.436/0001-17. O Coordenador Líder poderá contratar, direta ou indiretamente, terceiros
integrantes do sistema de distribuição para distribuir Cotas no âmbito da Oferta.

locação Internacional: foco de atuação atual em NY.

9

Fonte: RBR

O Administrador permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se
façam necessários.
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A OFERTA AINDA NÃO
FOIFUNDO
OBJETO DE
REGISTRO
CVM, SERVINDO O PRESENTE
ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO
ANTES
DE NA
ACEITAR
COMUNICADO APENAS PARA DIVULGAR A SUA APROVAÇÃO, NOS TERMOS DO ATO DO
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ADMINISTRADOR. OS TERMOS DA OFERTA DESCRITOS NO ANEXO I AO ATO DO
ADMINISTRADOR ESTÃO SUJEITOS À COMPLEMENTAÇÃO E CORREÇÃO, AS QUAIS, CASO
OCORRAM, SERÃO INCORPORADAS NOS DOCUMENTOS DA OFERTA QUE SERÃO COLOCADOS
À DISPOSIÇÃO DOS COTISTAS INVESTIDORES DURANTE O PERÍODO DE COLOCAÇÃO.
ESTE FATO RELEVANTE NÃO DEVE, EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, SER CONSIDERADO
COMO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO NAS COTAS DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO.

ESTE FATO RELEVANTE TEM COMO ÚNICO OBJETIVO DIVULGAR A APROVAÇÃO DA OFERTA E
DAR CONHECIMENTO AOS COTISTAS DO FUNDO SOBRE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE
PREFERÊNCIA E NÃO DEVE, EM NENHUMA HIPÓTESE, SER CONSIDERADO UM MEIO DE
DIVULGAÇÃO DA OFERTA. A OFERTA É DESTINADA AO PÚBLICO EM GERAL NOS TERMOS DO
ART. 1º DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400.
O FUNDO E O COORDENADOR LÍDER RECOMENDAM QUE OS COTISTAS INTERESSADOS EM
PARTICIPAR DA OFERTA LEIAM, ATENTA E CUIDADOSAMENTE, AS INFORMAÇÕES
CONSTANTES DO PROSPECTO DA OFERTA, DO REGULAMENTO, DESTE FATO RELEVANTE E DO
ATO DO ADMINISTRADOR, BEM COMO DO INFORME ANUAL DO FUNDO, ELABORADO NOS
TERMOS DO ANEXO 39-V DA INSTRUÇÃO CVM Nº 472, QUE CONTEMPLA AS INFORMAÇÕES
ADICIONAIS E COMPLEMENTARES A ESTE FATO RELEVANTE, EM ESPECIAL OS FATORES DE
RISCO RELACIONADOS AO FUNDO, ANTES DA TOMADA DE QUALQUER DECISÃO DE
INVESTIMENTO.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2020.

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Administradora do
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD
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enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ; 

Fonte: RBR

9
&hEK/Es^d/DEdK/DK/>/Z/KZZZ/dK/DK/>/Z/K^dZhdhZK
;ƚƵĂůĚĞŶŽŵŝŶĂĕĆŽĚŽ&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽZZƌĠĚŝƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽͿ
EW:͗ϯϬ͘ϭϲϲ͘ϳϬϬͬϬϬϬϭͲϭϭ
ſĚŝŐŽĚĞEĞŐŽĐŝĂĕĆŽϯ͗ZZzϭϭ 9


K d'Wdh>^Zs/K^&/EE/ZK^^͘͘dsD͕ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂĐŽŵƐĞĚĞŶĂŝĚĂĚĞ ĚŽZŝŽĚĞ
:ĂŶĞŝƌŽ͕ƐƚĂĚŽĚŽZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͕ŶĂWƌĂŝĂĚĞŽƚĂĨŽŐŽ͕ŶǑϱϬϭ͕ϱǑĂŶĚĂƌ͕ƉĂƌƚĞ͕dŽƌƌĞŽƌĐŽǀĂĚŽ͕ŽƚĂĨŽŐŽ͕
WϮϮϮϱϬͲϬϰϬ͕ŝŶƐĐƌŝƚĂŶŽEW:ƐŽďŽŶǑϱϵ͘Ϯϴϭ͘ϮϱϯͬϬϬϬϭͲϮϯ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĐƌĞĚĞŶĐŝĂĚĂƉĞůĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞ
Valores Mobiliários (“sD”) ƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂĂƚŝǀŝĚĂĚĞĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞĐĂƌƚĞŝƌĂƐĚĞƚşƚƵůŽƐĞǀĂůŽƌĞƐ
ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ƚŽ ĞĐůĂƌĂƚſƌŝŽ ŶǑ ϴ͘ϲϵϱ͕ ĚĞ ϮϬ͘Ϭϯ͘ϮϬϬϲ͕ ŶĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ
administradora (“ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ”) do &hEK /Es^d/DEdK/DK/>/Z/KZZZ/dK/DK/>/Z/K
^dZhdhZK͕ ŝŶƐĐƌŝƚŽ ŶŽ EW: ƐŽď Ž ŶǑ ϯϬ͘ϭϲϲ͘ϳϬϬͬϬϬϬϭͲϭϭ (“&ƵŶĚŽ”), serveͲƐĞ ĚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉĂƌĂ͕ Ğŵ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽĂŽ&ĂƚŽZĞůĞǀĂŶƚĞĚŝǀƵůŐĂĚŽĞŵϬϰĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĂŽƐĐŽƚŝƐƚĂƐĚŽ&ƵŶĚŽ
(“ŽƚŝƐƚĂƐ”) e ao mercado em geral, ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDŶǑϰϳϮ͕ĚĞϯϭ͘ϭϬ͘ϮϬϬϴ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ
(“/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮ”), ƋƵĞ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂŽĨĞƌƚĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƷďůŝĐĂĚĂϯǐ;ƚĞƌĐĞŝƌĂͿĞŵŝƐƐĆŽĚĞĐŽƚĂƐĚŽ
Fundo (“KĨĞƌƚĂ”, “ϯǐŵŝƐƐĆŽ” e “ŽƚĂƐĚĂϯǐŵŝƐƐĆŽ”, respectivamente), depois de consultados a ZZ'ĞƐƚĆŽ
ĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ>ƚĚĂ͘, na qualidade de gestora da carteira do Fundo (“'ĞƐƚŽƌĂ”) e Ă'ƵŝĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ^͘͘
ŽƌƌĞƚŽƌĂĚĞsĂůŽƌĞƐ, na qualidade de coordenador líder da Oferta (“ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌ”),ŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ
ĨŝǆŽƵ͕ ŶĞƐƚĂ ĚĂƚĂ͕ Ž WƌĞĕŽ ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ ;ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂďĂŝǆŽ ĚĞĨŝŶŝĚŽͿ Ğŵ ZΨϭϬϰ͕ϱϬ ;ĐĞŶƚŽ Ğ ƋƵĂƚƌŽ ƌĞĂŝƐ Ğ
ĐŝŶƋƵĞŶƚĂĐĞŶƚĂǀŽƐͿƉŽƌĐĂĚĂŽƚĂĚĂϯǐŵŝƐƐĆŽ͕ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽ͕ĂƐƐŝŵŽDŽŶƚĂŶƚĞĚĂϯǐŵŝƐƐĆŽ;ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂďĂŝǆŽĚĞĨŝŶŝĚŽͿĞŵZΨϭϱϬ͘ϬϬϬ͘Ϭϯϭ͕ϱϬ;ĐĞŶƚŽĞĐŝŶƋƵĞŶƚĂŵŝůŚƁĞƐ͕ƚƌŝŶƚĂĞƵŵƌĞĂŝƐĞĐŝŶƋƵĞŶƚĂĐĞŶƚĂǀŽƐͿ͘
ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞĨŝŶŝƵͲƐĞƋƵĞŶĆŽƐĞƌĄĐŽďƌĂĚĂdĂǆĂĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽWƌŝŵĄƌŝĂ͘

ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌƌĞƉůŝĐĂĂďĂŝǆŽŽƐƚĞƌŵŽƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐĚĂKĨĞƌƚĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĐŽŶƐƚĂ
do Suplemento Consolidado do “Instrumento Particular de Retificação e Ratificação do Ato do Administrador
do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado” celebrado nesta ĚĂƚĂ͘

/͘ EƷŵĞƌŽĚĂĞŵŝƐƐĆŽ͘ƉƌĞƐĞŶƚĞĞŵŝƐƐĆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂϯǐ;ƚĞƌĐĞŝƌĂͿĞŵŝƐƐĆŽĚĞĐŽƚĂƐĚŽ&ƵŶĚŽ͖

//͘dŝƉŽĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͘WƌŝŵĄƌŝĂ͖

///͘DŽŶƚĂŶƚĞĚĂϯǐĞŵŝƐƐĆŽ͗ZΨϭϱϬ͘ϬϬϬ͘Ϭϯϭ͕ϱϬ;ĐĞŶƚŽĞĐŝŶƋƵĞŶƚĂŵŝůŚƁĞƐ͕ƚƌŝŶƚĂĞƵŵƌĞĂŝƐĞĐŝŶƋƵĞŶƚĂ
ĐĞŶƚĂǀŽƐͿ͕ ƉŽĚĞŶĚŽ ƐĞƌ ĚŝŵŝŶƵşĚŽ Ğŵ ǀŝƌƚƵĚĞ ĚĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƉĂƌĐŝĂů͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ
ĚĞƐĐƌŝƚŽƐĂďĂŝǆŽ͕ĞĂƵŵĞŶƚĂĚŽĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽ>ŽƚĞĚŝĐŝŽŶĂů;ĐŽŶĨŽƌŵĞĂďĂŝǆŽĚĞĨŝŶŝĚŽͿ͘

/s͘YƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞĐŽƚĂƐ͗ϭ͘ϰϯϱ͘ϰϬϳ;ƵŵŵŝůŚĆŽ͕ƋƵĂƚƌŽĐĞŶƚĂƐĞƚƌŝŶƚĂĞĐŝŶĐŽŵŝů͕ƋƵĂƚƌŽĐĞŶƚĂƐĞƐĞƚĞͿŽƚĂƐ
ĚĂϯǐŵŝƐƐĆŽ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐĞƌĚŝŵŝŶƵşĚĂĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉĂƌĐŝĂů͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐ
ĚĞƐĐƌŝƚŽƐĂďĂŝǆŽ͕ĞĂƵŵĞŶƚĂĚŽĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽ>ŽƚĞĚŝĐŝŽŶĂů͘

s͘ŽƚĂƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ͗KŵŽŶƚĂŶƚĞŝŶŝĐŝĂůĚĂKĨĞƌƚĂƉŽĚĞƌĄƐĞƌĂƵŵĞŶƚĂĚŽĞŵĨƵŶĕĆŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂŽƉĕĆŽ
ĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĞŽƚĂƐĚĂϯǐŵŝƐƐĆŽĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑĚŽĂƌƚŝŐŽϭϰĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsD
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A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
287.081 (duzentas e oitenta e sete mil e oitenta e uma) cotas adicionais (“Lote Adicional”Ϳ͘ƐĐŽƚĂƐĚŽ

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
ϰϬϬ͕ĂĐƌŝƚĠƌŝŽĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞĚŽ'ĞƐƚŽƌ͕ĚĞĐŽŵƵŵĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌ͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ
m lajes corporativas em SP e RJ;

ocação Internacional: foco de atuação ĞŵĂƚĠϮϬй;ǀŝŶƚĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĂƐŽƚĂƐĚĂϯǐŵŝƐƐĆŽŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞŽĨĞƌƚĂĚĂƐ͕ŽƵƐĞũĂ͕
atual em NY.

>ŽƚĞĚŝĐŝŽŶĂůƐĞƌĆŽĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂĂƚĞŶĚĞƌƵŵĞǀĞŶƚƵĂůĞǆĐĞƐƐŽĚĞĚĞŵĂŶĚĂƋƵĞǀĞŶŚĂĂƐĞƌĐŽŶƐƚĂƚĂĚŽ9
ŶŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚĂKĨĞƌƚĂ͘EĆŽŚĂǀĞƌĄŽƉĕĆŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞůŽƚĞƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌĚĞĐŽƚĂƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽ
ĂƌƚŝŐŽϮϰĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞĂKĨĞƌƚĂŶĆŽĐŽŶƚĂƌĄĐŽŵĂŐĞŶƚĞĞƐƚĂďŝůŝǌĂĚŽƌĚĞ
9
ƉƌĞĕŽƐĚĂƐŽƚĂƐĚĂϯǐŵŝƐƐĆŽ͘

s/͘WƌĞĕŽĚĞĞŵŝƐƐĆŽ͗KƉƌĞĕŽĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂƐŽƚĂƐĚĂϯǐŵŝƐƐĆŽĂƐĞƌƉĂŐŽƉĞůŽƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐĚĂKĨĞƌƚĂ
;ŝŶĐůƵƐŝǀĞŽƐŽƚŝƐƚĂƐƋƵĞĞǆĞƌĐĞƌĞŵŽŝƌĞŝƚŽĚĞWƌĞĨĞƌġŶĐŝĂŽƵƚĞƌĐĞŝƌŽƐ;ĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝŽƐͿ ĚŽŝƌĞŝƚŽĚĞ
WƌĞĨĞƌġŶĐŝĂͿƐĞƌĄĚĞZΨϭϬϰ͕50 (cento e quatro reais e cinquenta centavos) (“WƌĞĕŽĚĞŵŝƐƐĆŽ”). O Preço
ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽǀĞƌŝĨŝĐĂĚĂƐ͕ ĨŽŝ ĞƐƚŝƉƵůĂĚŽĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ŽǀĂůŽƌ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĂĐŽƚĂĚŽ&ƵŶĚŽŝŶĨŽƌŵĂĚŽŶŽƷůƚŝŵŽŝŶĨŽƌŵĞŵĞŶƐĂůĚŽ&ƵŶĚŽĚŝǀƵůŐĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞă
divulgação do Aviso ao Mercado ou Anúncio de Início, conforme o caso (“sĂůŽƌWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĂŽƚĂ”), e
ƚĂŵďĠŵĂƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐĚĞƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽ&ƵŶĚŽ͘

s//͘dĂǆĂƐĞƵƐƚŽƐĚĂKĨĞƌƚĂ͗EĆŽƐĞƌĆŽĐŽďƌĂĚĂƐƚĂǆĂĚĞŝŶŐƌĞƐƐŽĞͬŽƵƐĂşĚĂĚŽƐƐƵďƐĐƌŝƚŽƌĞƐĚĂƐŽƚĂƐ͘KƐ
ĐƵƐƚŽƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐĚĂKĨĞƌƚĂƐĞƌĆŽĂƌĐĂĚŽƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͘

s///͘ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉĂƌĐŝĂůĞŵŽŶƚĂŶƚĞŵşŶŝŵŽĚĂϯǐĞŵŝƐƐĆŽ͗^ĞƌĄĂĚŵŝƚŝĚĂĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉĂƌĐŝĂůĚĂƐŽƚĂƐĚĂ
ϯǐŵŝƐƐĆŽ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂĚŽŽŵŽŶƚĂŶƚĞŵşŶŝŵŽĚĂKĨĞƌƚĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂZΨϮϬ͘ϬϬϬ͘Ϭϰϲ͕ϬϬ;ǀŝŶƚĞŵŝůŚƁĞƐ
e quarenta e seis reais) (“Montante Mínimo da Oferta”Ϳ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂϭϵϭ͘ϯϴϴ;ĐĞŶƚŽĞŶŽǀĞŶƚĂĞ
ƵŵĂŵŝů͕ƚƌĞǌĞŶƚĂƐĞŽŝƚĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŽƚĂƐĚĂϯǐŵŝƐƐĆŽ͘ĂƐŽŽDŽŶƚĂŶƚĞDşŶŝŵŽŶĆŽƐĞũĂĂƚŝŶŐŝĚŽ͕Ă
KĨĞƌƚĂƐĞƌĄĐĂŶĐĞůĂĚĂ͘ ĂƐŽ ŚĂũĂ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ Ğ ĂKĨĞƌƚĂƐĞũĂ ĐĂŶĐĞůĂĚĂ͕ ŽƐǀĂůŽƌĞƐ ũĄ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽƐ
ƐĞƌĆŽ ĚĞǀŽůǀŝĚŽƐ ĂŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ ;ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ƋƵĞ ĞǆĞƌĐĞƌĞŵ Ž ŝƌĞŝƚŽ ĚĞ
WƌĞĨĞƌġŶĐŝĂŽƵƚĞƌĐĞŝƌŽƐ;ĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝŽƐͿĚŽŝƌĞŝƚŽĚĞWƌĞĨĞƌġŶĐŝĂͿ͕ĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĚĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ
ĂƵĨĞƌŝĚŽƐƉĞůĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽĞĐŽŵĚĞĚƵĕĆŽ͕ƐĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ĚŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂŽƐ
ƚƌŝďƵƚŽƐ ŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐ͘ Ɛ ŽƚĂƐ ĚĂ ϯǐ ŵŝƐƐĆŽ ƋƵĞ ŶĆŽ ĨŽƌĞŵ ĞĨĞƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐƵďƐĐƌŝƚĂƐ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐ
ĚƵƌĂŶƚĞŽƉƌĂǌŽĚĞĐŽůŽĐĂĕĆŽĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĐĂŶĐĞůĂĚĂƐ͘ŵƌĂǌĆŽĚĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉĂƌĐŝĂů
ĚĂƐ ŽƚĂƐ ĚĂ ϯǐ ŵŝƐƐĆŽ Ğ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ĂƌƚŝŐŽ ϯϭ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϰϬϬ͕ ŽƐ ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ ĚĂ KĨĞƌƚĂ
;ŝŶĐůƵƐŝǀĞŽƐŽƚŝƐƚĂƐƋƵĞĞǆĞƌĐĞƌĞŵŽŝƌĞŝƚŽĚĞWƌĞĨĞƌġŶĐŝĂŽƵƚĞƌĐĞŝƌŽƐ;ĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝŽƐͿ ĚŽŝƌĞŝƚŽĚĞ
WƌĞĨĞƌġŶĐŝĂͿ͕ƋƵĞĚĞƐĞũĂƌĞŵƐƵďƐĐƌĞǀĞƌŽƚĂƐĚĂϯǐŵŝƐƐĆŽŶŽąŵďŝƚŽĚĂKĨĞƌƚĂ͕ĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽĚĞ
ĂůŽĐĂĕĆŽ ĚĞ ŽƌĚĞŶƐ͕ŽƵ ƋƵĞ ĞǆĞƌĐĞƌĞŵ ƐĞƵ ŝƌĞŝƚŽ ĚĞ WƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ž ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚŽ
ŝƌĞŝƚŽĚĞWƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ƉŽĚĞƌĆŽŽƉƚĂƌƉŽƌĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƌƐƵĂĂĚĞƐĆŽăKĨĞƌƚĂ͘
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/y͘ZĞŐŝŵĞĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂƐŽƚĂƐ͗ƐŽƚĂƐƐĞƌĆŽĐŽůŽĐĂĚĂƐĚĞĨŽƌŵĂƉƷďůŝĐĂ͕ƐŽďŽƌĞŐŝŵĞĚĞŵĞůŚŽƌĞƐ
ĞƐĨŽƌĕŽƐĚĞĐŽůŽĐĂĕĆŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬ͕ĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮĞĚĂƐĚĞŵĂŝƐ
ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐ͕ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐĞĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂƚſƌŝĂƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘

y͘DŽŶƚĂŶƚĞŵşŶŝŵŽƉŽƌŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌ͗ZΨϭ͘Ϭϰϱ͕ϬϬ;ŚƵŵŵŝůĞƋƵĂƌĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽƌĞĂŝƐͿ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂϭϬ
;ĚĞǌͿŽƚĂƐda 3ª Emissão (“DŽŶƚĂŶƚĞDşŶŝŵŽƉŽƌ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌ”). O Montante Mínimo por InvestidŽƌŶĆŽ
ĠĂƉůŝĐĄǀĞůĞŵĐĂƐŽĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽŝƌĞŝƚŽĚĞWƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƉĞůŽŽƚŝƐƚĂŽƵƚĞƌĐĞŝƌŽĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝŽ͘

y/͘ĞƐƚŝŶĂĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͗KƐƌĞĐƵƌƐŽƐĂƐĞƌĞŵĐĂƉƚĂĚŽƐŶŽąŵďŝƚŽĚĂKĨĞƌƚĂƐĞƌĆŽĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐăĂƋƵŝƐŝĕĆŽ
ĚĞ ƚŝǀŽƐ /ǀŽ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĚŝƐĐƌŝĐŝŽŶĄƌŝĂ Ğ ĂƚŝǀĂ ƉĞůŽ 'ĞƐƚŽƌ͕ ƐĞŵ
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em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ACEITAR
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
locação Internacional: foco de atuaçãoa)
atual
em
NY.
Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Z/”), desde que tenham sido objeto de oferta pública
”
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂŶĂsDŽƵĐƵũŽƌĞŐŝƐƚƌŽƚĞŶŚĂƐŝĚŽĚŝƐƉĞŶƐĂĚŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͖ďͿ

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĂƚŝǀŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͘KƐƚŝǀŽƐůǀŽĚĞĨŝŶŝĚŽƐŶŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐĆŽ͗
m lajes corporativas em SP e RJ;

Letras Hipotecárias (“>,”); c) Letras de Crédito Imobiliário (“>/”); d) Letras Imobiliárias Garantidas 9
(“>/'”); e) cotas de fundos de investimento imobiliário (“&//”); f) certificados de potencial adicional de
ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĞŵŝƚŝĚŽƐĐŽŵďĂƐĞŶĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂsDŶǑϰϬϭ͕ĚĞϮϵ͘ϭϮ͘ϮϬϬϯ͕ĐŽŶĨorme alterada (“/ŶƐƚƌƵĕĆŽ
sDϰϬϭ”); g) cotas de fundos de investimento em direitos creditórios9 (FIDC) que tenham como política
ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉĞƌŵŝƚŝĚĂƐ ĂŽƐ &// Ğ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ĞƐƚĞƐ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ Ğ ĐŽƚĂƐ
ƚĞŶŚĂŵ ƐŝĚŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ŽĨĞƌƚĂ ƉƷďůŝĐĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂ ŶĂ sD ŽƵ ĐƵũŽ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ƚĞŶŚĂ ƐŝĚŽ ĚŝƐƉĞŶƐĂĚŽ ŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ Ğŵ ǀŝŐŽƌ͖ ŚͿ ĐŽƚĂƐ ĚĞ ĨƵŶĚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ Ğŵ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ ;&/WͿ ƋƵĞ
ƚĞŶŚĂŵĐŽŵŽƉŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉĞƌŵŝƚŝĚĂƐĂŽƐ&//ŽƵ ĚĞĨƵŶĚŽƐĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ Ğŵ ĂĕƁĞƐ ƋƵĞ ƐĞũĂŵ ƐĞƚŽƌŝĂŝƐ Ğ ƋƵĞ ŝŶǀŝƐƚĂŵ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ğŵ ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ Đŝǀŝů ŽƵ ŶŽ
ŵĞƌĐĂĚŽ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͖ Ğ ŝͿ ĚĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ĐĠĚƵůĂƐ ĚĞ ĚĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ĐŽƚĂƐ ĚĞ ĨƵŶĚŽƐĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ ŶŽƚĂƐ
ƉƌŽŵŝƐƐſƌŝĂƐ͕ĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞƐĞƚƌĂƚĞĚĞĞŵŝƐƐŽƌĞƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐŶĂsD
e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos FII (“ƚŝǀŽƐůǀŽ”).

y//͘EƷŵĞƌŽĚĞƐĠƌŝĞƐ͗^ĠƌŝĞƷŶŝĐĂ͘

y///͘WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ ŽƚĂƐ͗ Ɛ ŽƚĂƐ ƐĞƌĆŽ ƐƵďƐĐƌŝƚĂƐ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽͲƐĞ ŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽ ƉĞůĂ ϯ ^͘͘ Ͳ ƌĂƐŝů͕ ŽůƐĂ͕ ĂůĐĆŽ (“B3”Ϳ͕ Ă ƋƵĂůƋƵĞƌ
ƚĞŵƉŽ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ĐŽůŽĐĂĕĆŽ Ğ ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ ŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ ŶŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĂ
KĨĞƌƚĂ͘ƐŽƚĂƐĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐ͕ăǀŝƐƚĂĞĞŵŵŽĞĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞŶĂĐŝŽŶĂů͕ƉĞůŽWƌĞĕŽĚĞŵŝƐƐĆŽ͕
ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĂKĨĞƌƚĂ͘

y/s͘EĞŐŽĐŝĂĕĆŽ ĚĂƐ ŽƚĂƐ͗ Ɛ ŽƚĂƐ ƐĞƌĆŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ ŶĂ ϯ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ Ž ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽ&ƵŶĚŽ͘

ys͘WƷďůŝĐŽ ĂůǀŽ ĚĂ KĨĞƌƚĂ͗  KĨĞƌƚĂ é destinada a: (i) “/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂŝƐ”, quais sejam, os
ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞĨŝŶŝĚŽƐŶŽĂƌƚŝŐŽϵǑͲĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDŶǑϱϯϵ͕ĚĞϭϯ͘ϭϭ͘ϮϬϭϯ͕
conforme alterada (“/ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϱϯϵ”), que sejam fundos de investimentos, entidades
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂƐ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐ ŶĂ sD͕ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐ Ă ĨƵŶĐŝŽŶĂƌ ƉĞůŽ
E͕ĐŽŶĚŽŵşŶŝŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐăĂƉůŝĐĂĕĆŽĞŵĐĂƌƚĞŝƌĂĚĞƚşƚƵůŽƐĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐŶĂ
sD ĞͬŽƵ ŶĂ ϯ͕ ƐĞŐƵƌĂĚŽƌĂƐ͕ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĂďĞƌƚĂƐ Ğ ĨĞĐŚĂĚĂƐ ĚĞ ƉƌĞǀŝĚġŶĐŝĂ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ Ğ ĚĞ
ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĐĂƐŽ͕ĐŽŵƐĞĚĞŶŽƌĂƐŝů͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽ͕ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐƉĞƐƐŽĂƐĨşƐŝĐĂƐŽƵũƵƌşĚŝĐĂƐ
ƋƵĞĨŽƌŵĂůŝǌĞŵWĞĚŝĚŽĚĞ^ƵďƐĐƌŝĕĆŽĞŵǀĂůŽƌŝŐƵĂůŽƵƐƵƉĞƌŝŽƌĂZΨϭ͘ϬϬϬ͘Ϭϲϱ͕ϬϬ;ƵŵŵŝůŚĆŽĞƐĞƐƐĞŶƚĂ
ĞĐŝŶĐŽƌĞĂŝƐͿ͕ƋƵĞĞƋƵŝǀĂůĞăƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞŵşŶŝŵĂĚĞϵ͘ϱϳϬ;ŶŽǀĞŵŝů͕ƋƵŝŶŚĞŶƚŽƐĞƐĞƚĞŶƚĂͿŽƚĂƐĚĂϯǐ
ŵŝƐƐĆŽ͕ Ğŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĐĂƐŽ͕ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ͕ ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽƐ ŽƵ ĐŽŵ ƐĞĚĞ ŶŽ ƌĂƐŝů͕ Ğ ƋƵĞ ĂĐĞŝƚĞŵ ŽƐ ƌŝƐĐŽƐ
ŝŶĞƌĞŶƚĞƐĂƚĂůŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘ǀĞĚĂĚĂĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĞŽƚĂƐĚĂϯǐŵŝƐƐĆŽƉŽƌĐůƵďĞƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕
nos termos dos artigos 26 e 27 da Instrução CVM nº 494, de 20.04.2011, conforme alterada (“/ŶƐƚƌƵĕĆŽ
sDϰϵϰ”); e (ii) "/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐEĆŽ/ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂŝƐΗ͕ƋƵĂŝƐƐĞũĂŵ͕ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐƉĞƐƐŽĂƐĨşƐŝĐĂƐŽƵũƵƌşĚŝĐĂƐ͕
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐŽƵĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽƐŽƵĐŽŵƐĞĚĞŶŽƌĂƐŝů͕ƋƵĞŶĆŽƐĞũĂŵ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ/ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂŝƐĞĨŽƌŵĂůŝǌĞŵ
WĞĚŝĚŽ ĚĞ ^ƵďƐĐƌŝĕĆŽ͕ ũƵŶƚŽ Ă ƵŵĂ ƷŶŝĐĂ /ŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞ ĚĂ KĨĞƌƚĂ͕ Ğŵ ǀĂůŽƌ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă
ZΨϭ͘ϬϬϬ͘Ϭϲϱ͕ϬϬ;ƵŵŵŝůŚĆŽĞƐĞƐƐĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽƌĞĂŝƐͿ͕ƋƵĞĞƋƵŝǀĂůĞăƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞŵĄǆŝŵĂĚĞϵ͘ϱϲϵ;ŶŽǀĞ
mil, quinhentas e sessenta e nove) Cotas da 3ª Emissão (“Investidores”Ϳ͘


Fonte: RBR
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em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
damente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
nto, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

culos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
om suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

édito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;
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enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ; ys/͘ŝƌĞŝƚŽ ĚĞ WƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͗ ŝƌĞŝƚŽ ĐŽŶĨĞƌŝĚŽ ĂŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ĚĞƚĞŶƚŽƌĞƐ ĚĞ ĐŽƚĂƐ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ

ocação Internacional: foco de atuação atual
em NY.
ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐ͕
ŶĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ ĚŽ ĂŶƷŶĐŝŽ ĚĞ ŝŶşĐŝŽ ĚĂ KĨĞƌƚĂ Ğ ƋƵĞ ĞƐƚĞũĂŵ Ğŵ ĚŝĂ ĐŽŵ ƐƵĂƐ
Fonte: RBR

ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉĂƌĂĐŽŵŽ&ƵŶĚŽ͕ŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚŽŶƷŵĞƌŽĚĞĐŽƚĂƐĚŽ&ƵŶĚŽƋƵĞƉŽƐƐƵşƌĞŵ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
9
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽĨĂƚŽƌĚĞƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞϬ͕ϳϯϰϮϭϰϴϵϭϱϴ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĂKĨĞƌƚĂ͘KƐŽƚŝƐƚĂƐ
ƉŽĚĞƌĆŽĐĞĚĞƌ͕ĂƚşƚƵůŽŽŶĞƌŽƐŽŽƵŐƌĂƚƵŝƚŽ͕ƚŽƚĂůŽƵƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ƐĞƵŝƌĞŝƚŽĚĞWƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĞŶƚƌĞŽƐ
ƉƌſƉƌŝŽƐŽƚŝƐƚĂƐŽƵĂƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽͲƐĞŽƐƉƌĂǌŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƉĞůĂϯ͘
9

ys//͘ŝƌĞŝƚŽƐĚĂƐŽƚĂƐ͗ƐŽƚĂƐĚĂϯǐŵŝƐƐĆŽĂƚƌŝďƵŝƌĆŽĂŽƐƐĞƵƐƚŝƚƵůĂƌĞƐĚŝƌĞŝƚŽƐŝŐƵĂŝƐĂŽƐĚĂƐĐŽƚĂƐũĄ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŶŽƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞĂŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕƁĞƐ͕ĐĂƐŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕
ŽďƐĞƌǀĂĚŽƋƵĞŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĂKĨĞƌƚĂĚĞǀĞƌĆŽĚŝƐƉŽƌƐŽďƌĞŽĚŝƌĞŝƚŽĚĂƐŽƚĂƐĚĂϯǐŵŝƐƐĆŽĐŽŵ
ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽƐ ƉƌſǆŝŵŽƐ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ ĂŵŽƌƚŝǌĂĕƁĞƐ͕ ĐĂƐŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ ƋƵĞ ǀŝĞƌĞŵ Ă ƐĞƌ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ ƉĞůŽ
&ƵŶĚŽ͘

ys///͘WĞƌşŽĚŽĚĞĐŽůŽĐĂĕĆŽ͗ƚĠϲ;ƐĞŝƐͿŵĞƐĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĚĂƚĂĚĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚŽĂŶƷŶĐŝŽĚĞŝŶşĐŝŽĚĂKĨĞƌƚĂ͕
ŽƵĂƚĠĂĚĂƚĂĚĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚŽĂŶƷŶĐŝŽĚĞĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĂKĨĞƌƚĂ͕ŽƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌƉƌŝŵĞŝƌŽ͘

y/y͘ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌĞƐĚĂKĨĞƌƚĂ͗'h//Es^d/DEdK^^͘KZZdKZs>KZ^͕ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ
ĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĞƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕
ŶĂ ZƵĂ /ŐƵĂƚĞŵŝ͕ ŶǑ ϭϱϭ͕ ϮϳǑ ĂŶĚĂƌ͕ /ƚĂŝŵ ŝďŝ͕ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ŶŽ EW: ƐŽď Ž ŶǑ ϲϱ͘ϵϭϯ͘ϰϯϲͬϬϬϬϭͲϭϳ͕ ŶĂ
ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ Coordenador Líder (“ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ >şĚĞƌ”), 'E/> /Es^d/DEdK^ KZZdKZ 
s>KZ^DK/>/ÁZ/K^^͕͘͘ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ĐŽŵ
ƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚŽZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͕ĞƐƚĂĚŽĚŽZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͕ŶĂWƌĂŝĂĚĞŽƚĂĨŽŐŽ͕ŶǑϮϮϴ͕^ĂůĂϵϭϯ͕ƉĂƌƚĞ͕
ŽƚĂĨŽŐŽ͕ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ŶŽ EW: ƐŽď Ž ŶǑ Ϯϳ͘ϲϱϮ͘ϲϴϰͬϬϬϬϭͲϲϮ͕ Ğ ÓZD /^dZ/h/KZ  dÍdh>K^ 
s>KZ^DK/>/ÁZ/K^^͕͘͘ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ĐŽŵ
ƐĞĚĞ ŶĂĐŝĚĂĚĞ ĚŽZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͕ĞƐƚĂĚŽĚŽZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͕ŶĂWƌĂŝĂĚĞŽƚĂĨŽŐŽ͕ŶǑϮϮϴ͕ϭϴǑ ĂŶĚĂƌ͕
ŽƚĂĨŽŐŽ͕ŝŶƐĐƌŝƚĂŶŽEW:ƐŽďŽŶǑϭϯ͘Ϯϵϯ͘ϮϮϱͬϬϬϬϮͲϬϲ͕ŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌĞƐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ
(“ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌĞƐ ŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ”), os quais poderão contratar, direta ou indiretamente, terceiros
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉĂƌĂĚŝƐƚƌŝďƵŝƌŽƚĂƐŶŽąŵďŝƚŽĚĂKĨĞƌƚĂ͘

K ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞ ă ĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ ƉĂƌĂ ƉƌĞƐƚĂƌ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ ƋƵĞ ƐĞ ĨĂĕĂŵ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ͘

K&Zd/EEK&K/K:dKZ'/^dZKEsD͕^Zs/EKKWZ^EdKDhE/KWE^
WZ/sh>'Z^hWZKsK͕EK^dZDK^KdKKD/E/^dZKZ͘K^dZDK^K&Zd
^Z/dK^EKEyK/KdKKD/E/^dZKZ^dK^h:/dK^KDW>DEdKKZZK͕
^ Yh/^͕ ^K KKZZD͕ ^ZK /EKZWKZ^ EK^ KhDEdK^  K&Zd Yh ^ZK
K>KK^/^WK^/KK^Kd/^d^/Es^d/KZ^hZEdKWZ1KKK>KK͘

^d &dK Z>sEd EK s͕ D Yh>YhZ /ZhE^dE/͕ ^Z KE^/ZK KDK hD
ZKDEK/Es^d/DEdKE^Kd^ϯǐ;dZ/ZͿD/^^K͘

^d &dK Z>sEd dD KDK jE/K K:d/sK /sh>'Z  WZKsK  K&Zd  Z
KE,/DEdKK^Kd/^d^K&hEK^KZKyZ1/KK/Z/dKWZ&ZE/EKs͕
D EE,hD ,/WMd^͕ ^Z KE^/ZK hD D/K  /sh>'K  K&Zd͘  K&Zd 
^d/EKWj>/KD'Z>EK^dZDK^KZd͘ϭǑ/E^dZhKsDEǑϰϬϬ͘
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO ATO DO ADMINISTRADOR DO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO
(Atual denominação do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário High Yield)
9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
CNPJ/ME nº 30.166.700/0001-11
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
Por este instrumento particular, o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
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/ME sob o
nº 59.281.253/0001-23, devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores
mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 8.695, de 20.03.2006, na qualidade de instituição
administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO
ESTRUTURADO, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 30.166.700/0001-11 (“Administrador” e “Fundo”,
respectivamente), e,

Considerando que o Administrador, por meio de ato particular realizado em 04 de dezembro de
2020 (“Ato”) e publicado na mesma data, aprovou a oferta relativa à 3ª (terceira) emissão de
cotas do Fundo (“Oferta”, “3ª Emissão” e “Cotas da 3ª Emissão”, respectivamente) e, no referido
Ato, estabeleceu-se que o Preço de Emissão seria fixado posteriormente, nos termos do inciso I,
do artigo 16 do Regulamento do Fundo, com base nas perspectivas de rentabilidade do Fundo;
Considerando que, adicionalmente à definição do Preço de Emissão, definiu-se que (i) não será
cobrada Taxa de Distribuição Primária; e (ii) em razão da alteração do Regulamento, faz-se
necessária também a retificação da Destinação dos recursos da Oferta, dentre outros itens do
Ato;
Considerando, ainda, o recebimento de exigências da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
no âmbito do pedido de registro da Oferta, por meio do Ofício nº 03/2021/CVM/SRE/GER-1, de
04 de janeiro de 2021, relativo ao Processo CVM nº 19957.008541/2020-67, bem como de ofício
enviado no âmbito de Ação de Fiscalização da DLIP – Divisão de Fundos Listados e Participações
da CVM, faz-se necessário adaptar a definição de Ativos Alvo constante do Artigo 2º, do
Regulamento do Fundo, ao disposto no art. 45 da Instrução CVM 472, bem como excluir o
parágrafo quarto do Artigo 23;
Considerando, por fim, o disposto no Artigo 30, parágrafo 4º, do Regulamento, que permite que
o Administrador do Fundo altere o Regulamento do Fundo independentemente de aprovação de
Assembleia Geral de Cotistas quando a alteração decorrer exclusivamente da necessidade de
atendimento de exigência regulatória, como ocorre no presente caso,
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locação Internacional: foco de atuação atual em NY.
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enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;
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RESOLVE o Administrador o que se segue:

1. Neste
depois de consultados o GestorDO
e o Coordenador
Líder,
o Administrador
o
LEIA O PROSPECTO
E Oato,REGULAMENTO
FUNDO
DEfixaACEITAR
9 ANTES
Preço de Emissão em R$104,50 (cento e quatro reais e cinquenta centavos) por cada Cota
A OFERTA, EM
ESPECIAL
SEÇÃO
DEdefinido
RISCO”
da 3ª Emissão,
totalizando, A
assim
o Montante “FATORES
da 3ª Emissão (conforme
no Anexo

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO
ACEITAR
B) em R$150.000.031,50
(cento ANTES
e cinquentaDE
milhões,
trinta e um reais e cinquenta
centavos). Consequentemente, (i) ficam definidos os demais termos e condições da Oferta
A OFERTA, EM ESPECIALque
A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO”
não foram definidos no Ato, quais sejam, Montante da 3ª Emissão, Quantidade de
Cotas, Cotas Adicionais, Preço de emissão, Distribuição parcial e montante mínimo da 3ª
emissão, Montante Mínimo por investidor, Procedimento para subscrição e integralização
das Cotas, Direito de Preferência, e Público-alvo da Oferta, (ii) retifica-se o termo definido
no Ato como “Demais Taxas” para “Taxas e Custos da Oferta”; e (iii) exclui-se o termo
definido no Ato como “Taxa de Distribuição Primária e custos da Oferta”, de acordo com a
nova redação constante do Anexo B deste instrumento, que substitui integralmente o
Anexo I do Ato. Adicionalmente, o Administrador retifica a redação dos itens Destinação dos
Recursos e Coordenador Líder, em razão, respectivamente, de exigência da CVM e da
necessidade de inclusão de coordenadores contratados da Oferta.
2. Ratificar, de modo que restem inalterados e convalidados, os demais termos e condições do
Ato e do seu Anexo I. Diante do exposto acima, a nova versão do Anexo I ao Ato passa a
vigorar, a partir desta data, nos termos do documento Anexo A ao presente instrumento.
3. Adicionalmente, fica alterada a redação do Artigo 2º do Regulamento do Fundo, que passa a
vigorar com a seguinte nova redação:
Art. 2º. O FUNDO tem por objeto o investimento em a) Certificados de Recebíveis
Imobiliários (“CRI”), desde que tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou
cujo registro tenha sido dispensado, nos termos da regulamentação em vigor; b) Letras
Hipotecárias (“LH”); c) Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); d) Letras Imobiliárias Garantidas
(“LIG”); e) cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”); e f) certificados de potencial
adicional de construção emitidos com base na Instrução da CVM nº 401, de 29 de dezembro
de 2003; g) cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) que tenham
como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que
estes certificados e cotas tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo
registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor; h) cotas de fundos
de investimento em participações (FIP) que tenham como política de investimento,
exclusivamente, atividades permitidas aos FII ou de fundos de investimento em ações que
sejam setoriais e que invistam exclusivamente em construção civil ou no mercado
imobiliário; e i) debêntures, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento, notas
promissórias, e quaisquer outros valores mobiliários, desde que se trate de emissores
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registrados na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos FII (“Ativos
Alvo”).

9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
4. Fica excluído o parágrafo quarto, do Artigo 23, do Regulamento.
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO
FUNDO
ANTES
DE ACEITAR
5. O Regulamento
do Fundo,
consolidado
em decorrência
das alterações acima, passa a vigorar
de acordo com a redação constante do Anexo B ao presente instrumento.
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
O presente instrumento é assinado eletronicamente pelo representante legal da
Administradora.
15 de janeiro de 2021.
ANA CRISTINA
FERREIRA DA
COSTA:04293386785

Digitally signed by ANA CRISTINA
FERREIRA DA
COSTA:04293386785
Date: 2021.01.15 17:50:37 -03'00'

REINALDO GARCIA
ADAO:09205226700

Digitally signed by REINALDO
GARCIA ADAO:09205226700
Date: 2021.01.15 17:55:40
-03'00'

_______________________________________________________________
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
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ANEXO A

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
Exceto
se disposto
de forma diversa,
aplicam-se a este
Suplemento os mesmos
e definições
A OFERTA,
EM
ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES
DEtermos
RISCO”
SUPLEMENTO CONSOLIDADO DA 3ª EMISSÃO DE9COTAS

estabelecidos no Regulamento.
ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
I. Número
da emissão.
A presente emissão
representa
a 3ª (terceira) emissão de cotas do Fundo;
II.

Tipo de Distribuição. Primária;

III. Montante da 3ª emissão: R$150.000.031,50 (cento e cinquenta milhões, trinta e um reais e
cinquenta centavos), podendo ser diminuído em virtude da possibilidade de distribuição parcial, nos
termos descritos abaixo, e aumentado em virtude do exercício do Lote Adicional (conforme abaixo
definido).
IV.

Quantidade de cotas: 1.435.407 (um milhão, quatrocentas e trinta e cinco mil, quatrocentas e sete)
Cotas da 3ª Emissão, podendo ser diminuída em virtude da possibilidade de distribuição parcial, nos
termos descritos abaixo, e aumentado em virtude do exercício do Lote Adicional.

V.

Cotas adicionais: O montante inicial da Oferta poderá ser aumentado em função do exercício da
opção de emissão de Cotas da 3ª Emissão adicionais, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da
Instrução CVM 400, a critério do Administrador e do Gestor, de comum acordo com o Coordenador
Líder, aumentando em até 20% (vinte por cento) a quantidade das Cotas da 3ª Emissão originalmente
ofertadas, ou seja, 287.081 (duzentas e oitenta e sete mil e oitenta e uma) cotas adicionais (“Lote
Adicional”). As cotas do Lote Adicional serão destinadas a atender um eventual excesso de demanda
que venha a ser constatado no decorrer da Oferta. Não haverá opção de distribuição de lote
suplementar de cotas, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, considerando que a Oferta não
contará com agente estabilizador de preços das Cotas da 3ª Emissão.

VI.

Preço de emissão: O preço de emissão das Cotas da 3ª Emissão a ser pago pelos investidores da
Oferta (inclusive os Cotistas que exercerem o Direito de Preferência ou terceiros (cessionários) do
Direito de Preferência) será de R$104,50 (cento e quatro reais e cinquenta centavos) (“Preço de
Emissão”). O Preço de Emissão, considerando as condições de mercado verificadas, foi estipulado
considerando (i) o valor da cota a mercado em 30/12/2020; e (ii) as perspectivas de rentabilidade do
Fundo e o valor patrimonial da cota do Fundo informado no último informe mensal do Fundo divulgado
anteriormente à divulgação do Aviso ao Mercado ou Anúncio de Início, conforme o caso (“Valor
Patrimonial da Cota”), e também as perspectivas de rentabilidade do Fundo.

VII. Taxas e Custos da Oferta: Não serão cobradas taxa de ingresso e/ou saída dos subscritores das
Cotas. Os custos e despesas da Oferta serão arcados pelo Fundo.
VIII.

Distribuição parcial e montante mínimo da 3ª emissão: Será admitida a distribuição parcial das
Cotas da 3ª Emissão, respeitado o montante mínimo da Oferta correspondente a R$20.000.046,00
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(vinte milhões e quarenta e seis reais) (“Montante Mínimo da Oferta”), correspondente a 191.388
(cento e noventa e uma mil, trezentas e oitenta e oito) Cotas da 3ª Emissão. Caso o Montante Mínimo
não seja atingido, a Oferta será cancelada. Caso haja integralização e a Oferta seja cancelada, os valores
9
já integralizados serão devolvidos aos respectivos investidores (inclusive os Cotistas que exercerem o
Direito de Preferência ou terceiros (cessionários) do Direito de Preferência), acrescidos de eventuais
rendimentos auferidos pelas aplicações realizadas pelo Fundo e com dedução, se for o caso, dos valores
relativos aos tributos incidentes. As Cotas da 3ª Emissão que não forem efetivamente subscritas e
integralizadas durante o prazo de colocação deverão ser canceladas. Em razão da possibilidade de
distribuição parcial das Cotas da 3ª Emissão e nos termos do artigo 31 da Instrução CVM 400, os
investidores da Oferta (inclusive os Cotistas que exercerem o Direito de Preferência ou terceiros
(cessionários) do Direito de Preferência), que desejarem subscrever Cotas da 3ª Emissão no âmbito da
Oferta, durante o período de alocação de ordens, ou que exercerem seu Direito de Preferência, durante
o período de exercício do Direito de Preferência, conforme o caso, poderão optar por condicionar sua
adesão à Oferta.

9
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IX.

Regime de distribuição das Cotas: As Cotas serão colocadas de forma pública, sob o regime de
melhores esforços de colocação, observados os termos da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 472 e
das demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis.

X. Montante mínimo por investidor: R$1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais), correspondente a
10 (dez) Cotas da 3ª Emissão (“Montante Mínimo por Investidor”). O Montante Mínimo por Investidor
não é aplicável em caso de exercício do Direito de Preferência pelo Cotista ou terceiro cessionário.
XI.

Destinação dos recursos: Os recursos a serem captados no âmbito da Oferta serão destinados à
aquisição de Ativos AIvo, nos termos do Regulamento de forma discricionária e ativa pelo Gestor, sem
determinação de aquisição de qualquer ativo específico. Os Ativos Alvo definidos no Regulamento são:
a) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), desde que tenham sido objeto de oferta pública
registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado, nos termos da regulamentação em vigor; b)
Letras Hipotecárias (“LH”); c) Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); d) Letras Imobiliárias Garantidas
(“LIG”); e) cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”); f) certificados de potencial adicional de
construção emitidos com base na Instrução da CVM nº 401, de 29.12.2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 401”); g) cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) que tenham
como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que estes
certificados e cotas tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido
dispensado nos termos da regulamentação em vigor; h) cotas de fundos de investimento em
participações (FIP) que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas
aos FII ou de fundos de investimento em ações que sejam setoriais e que invistam exclusivamente em
construção civil ou no mercado imobiliário; e i) debêntures, cédulas de debêntures, cotas de fundos de
investimento, notas promissórias, e quaisquer outros valores mobiliários, desde que se trate de
emissores registrados na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos FII (“Ativos
Alvo”).

XII.

Número de séries: Série única.
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XIII.

Procedimento para subscrição e integralização das Cotas: As Cotas serão subscritas utilizando-se os
procedimentos do sistema DDA, administrado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), a qualquer
tempo, dentro do prazo de colocação e observados os procedimentos indicados nos documentos da
9
Oferta. As Cotas deverão ser integralizadas, à vista e em moeda corrente nacional, pelo Preço de
Emissão, observado o disposto nos documentos da Oferta.
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ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
XIV. Negociação das Cotas: As Cotas serão registradas para negociação na B3, observado o disposto no
regulamento
do Fundo.
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO”
XV.

Público alvo da Oferta: A Oferta é destinada a: (i) “Investidores Institucionais”, quais sejam, os
investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9º-B da Instrução CVM nº 539, de 13.11.2013,
conforme alterada (“Instrução CVM 539”), que sejam fundos de investimentos, entidades
administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo
BACEN, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na
CVM e/ou na B3, seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência complementar e de
capitalização, em qualquer caso, com sede no Brasil, assim como, investidores pessoas físicas ou
jurídicas que formalizem Pedido de Subscrição em valor igual ou superior a R$1.000.065,00 (um milhão
e sessenta e cinco reais), que equivale à quantidade mínima de 9.570 (nove mil, quinhentos e setenta)
Cotas da 3ª Emissão, em qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, e que aceitem
os riscos inerentes a tal investimento. É vedada a subscrição de Cotas da 3ª Emissão por clubes de
investimento, nos termos dos artigos 26 e 27 da Instrução CVM nº 494, de 20.04.2011, conforme
alterada (“Instrução CVM 494”); e (ii) "Investidores Não Institucionais", quais sejam, investidores
pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliados ou com sede no Brasil, que não sejam
Investidores Institucionais e formalizem Pedido de Subscrição, junto a uma única Instituição
Participante da Oferta, em valor inferior a R$1.000.065,00 (um milhão e sessenta e cinco reais), que
equivale à quantidade máxima de 9.569 (nove mil, quinhentas e sessenta e nove) Cotas da 3ª Emissão
(“Investidores”).

XVI. Direito de Preferência: Direito conferido aos Cotistas detentores de cotas do Fundo, devidamente
integralizadas, na data de divulgação do anúncio de início da Oferta e que estejam em dia com suas
obrigações para com o Fundo, na proporção do número de cotas do Fundo que possuírem, conforme
aplicação do fator de proporção de 0,73421489158, nos termos dos documentos da Oferta. Os Cotistas
poderão ceder, a título oneroso ou gratuito, total ou parcialmente, seu Direito de Preferência entre os
próprios Cotistas ou a terceiros, respeitando-se os prazos operacionais estabelecidos pela B3.

XVII.

Direitos das Cotas: As Cotas da 3ª Emissão atribuirão aos seus titulares direitos iguais aos das cotas
já existentes, inclusive no que se refere aos pagamentos de rendimentos e amortizações, caso aplicável,
observado que os documentos da Oferta deverão dispor sobre o direito das Cotas da 3ª Emissão com
relação aos próximos rendimentos e amortizações, caso aplicável, que vierem a ser distribuídos pelo
Fundo.

XVIII. Período de colocação: Até 6 (seis) meses contados da data de divulgação do anúncio de início da
Oferta, ou até a data de divulgação do anúncio de encerramento da Oferta, o que ocorrer primeiro.
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9

Fonte: RBR

XIX.

Coordenadores da Oferta: GUIDE INVESTIMENTOS S.A CORRETORA DE VALORES, instituição

sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado
LEIA O PROSPECTOintegrante
E OdoREGULAMENTO
DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 27º andar, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 65.913.436/000117,EM
na qualidade
de Coordenador
(“Coordenador
Líder”), GENIAL INVESTIMENTOS
CORRETORA
A OFERTA,DE
ESPECIAL
ALíder
SEÇÃO
“FATORES
DE RISCO”
VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários,

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, Sala 913,
parte,
inscrita
no CNPJ sob o nºDE
27.652.684/0001-62,
A OFERTA, EM ESPECIAL
A Botafogo,
SEÇÃO
“FATORES
RISCO” e ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários,
com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, 18º
andar, Botafogo, inscrita no CNPJ sob o nº 13.293.225/0002-06, na qualidade de Coordenadores
Contratados (“Coordenadores Contratados”), os quais poderão contratar, direta ou indiretamente,
terceiros integrantes do sistema de distribuição para distribuir Cotas no âmbito da Oferta.
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REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO
IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO (“FUNDO”)

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
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A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
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DO FUNDO
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
Art. 1º. O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

RBR CRÉDITO
IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO é constituído sob a forma de condomínio fechado, com
prazo de duração indeterminado, regido pelo presente Regulamento e pelas disposições legais e
regulamentares que lhe forem aplicáveis.

§ 1º. O FUNDO é administrado pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira com
sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º
andar (parte), Botafogo, CEP 22.250-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23,
devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da
atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários (doravante simplesmente
denominado “ADMINISTRADORA”). O nome do Diretor responsável pela supervisão do
FUNDO pode ser encontrado no endereço eletrônico da CVM (www.cvm.gov.br) e no endereço
eletrônico
da
ADMINISTRADORA
(https://www.btgpactual.com/home/assetmanagement/fundos-btg-pactual).
§ 2º. O FUNDO é destinado a pessoas naturais e jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil,
bem como fundos de investimento que tenham por objetivo investimento de longo prazo, fundos
de pensão, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, companhias
seguradoras, entidades de previdência complementar e de capitalização, bem como investidores
não residentes que invistam no Brasil segundo as normas aplicáveis e que aceitem os riscos
inerentes a tal investimento, incluindo pessoas naturais e jurídicas, e que estejam dispostos a correr
os riscos inerentes às atividades do FUNDO e que busquem um retorno de longo prazo para suas
aplicações, que seja adequado à política de investimentos do FUNDO.
§ 3º. Todas as informações e documentos relativos ao FUNDO que, por força deste
Regulamento e/ou das demais normas aplicáveis, devam ficar disponíveis aos cotistas, poderão
ser obtidos e/ou consultados na sede da ADMINISTRADORA ou em sua página na rede
mundial de computadores no seguinte endereço: https://www.btgpactual.com/home/assetmanagement/fundos-btg-pactual.
DO OBJETO
Art. 2º. O FUNDO tem por objeto o investimento em a) Certificados de Recebíveis Imobiliários
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(“CRI”), desde que tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha
sido dispensado, nos termos da regulamentação em vigor; b) Letras Hipotecárias (“LH”); c) Letras
de Crédito Imobiliário (“LCI”); d) Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”);
e) cotas de fundos de
9
investimento imobiliário (“FII”); e f) certificados de potencial adicional de construção emitidos com
base na Instrução da CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003; g) cotas de fundos de investimento
em direitos creditórios (FIDC) que tenham como política de investimento, exclusivamente,
atividades permitidas aos FII e desde que estes certificados e cotas tenham sido objeto de oferta
pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em
vigor; h) cotas de fundos de investimento em participações (FIP) que tenham como política de
investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII ou de fundos de investimento em ações
que sejam setoriais e que invistam exclusivamente em construção civil ou no mercado imobiliário; e
i) debêntures, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento, notas promissórias, e
quaisquer outros valores mobiliários, desde que se trate de emissores registrados na CVM e cujas
atividades preponderantes sejam permitidas aos FII (“Ativos Alvo”).

9
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ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

Parágrafo único. Os Ativos Alvo integrantes da carteira do FUNDO, bem como seus frutos e
rendimentos, deverão observar as seguintes restrições:
(i)
não poderão integrar o ativo da ADMINISTRADORA, nem responderão por qualquer
obrigação de sua responsabilidade;
(ii)
não comporão a lista de bens e direitos da ADMINISTRADORA para efeito de liquidação
judicial ou extrajudicial, nem serão passíveis de execução por seus credores, por mais privilegiados
que sejam; e
(iii)

não poderão ser dados em garantia de débito de operação da ADMINISTRADORA.

DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Art. 3º. Observadas as diretrizes gerais estabelecidas no artigo 2º retro, os recursos do FUNDO
serão aplicados segundo a seguinte política de investimentos:
I.
O FUNDO terá por política básica realizar investimentos objetivando,
fundamentalmente: a) auferir rendimentos advindos dos Ativos Alvo que vier a adquirir; e b)
auferir ganho de capital nas eventuais negociações dos Ativos Alvo que vier a adquirir e
posteriormente alienar;
II. A carteira de títulos e valores mobiliários do FUNDO será gerida pela RBR GESTÃO DE
RECURSOS LTDA., sociedade devidamente autorizada pela CVM para o exercício da
atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato
Declaratório nº 13.256, de 28 de agosto de 2013, com sede na cidade de São Paulo, estado de
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São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.015, 13º andar, conjunto 132, Jardim
Paulistano, CEP 01.452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.259.351/0001-87, contratada pela
ADMINISTRADORA nos termos do artigo 29, VI, da Instrução CVM
9 nº 472/08 (“GESTOR”). O
GESTOR desempenha suas atribuições conforme disposto neste Regulamento, no “Contrato de
Gestão de Carteiras de Fundo de Investimento”, celebrado com FUNDO, representado por sua
ADMINISTRADORA (“Contrato de Gestão”) e na legislação aplicável, incluindo normativos da
CVM e as disposições do Código de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos
de Terceiros da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
(“ANBIMA” e “Código ANBIMA”).
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III. As aquisições e alienações dos Ativos Alvo para compor a carteira do FUNDO, bem como a
realização de Aplicações Financeiras (conforme abaixo definido) serão realizadas pelo GESTOR,
observada a política de investimentos do FUNDO, o enquadramento da carteira do FUNDO nos
termos deste Regulamento e da legislação aplicável, bem como:
(i)
os títulos e valores mobiliários que integrarão a carteira do FUNDO deverão ter sido emitidos
em conformidade com a legislação e com as normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco
Central do Brasil, conforme aplicável;
(ii)
em relação às cotas de fundo de investimento adquiridas pelo FUNDO, tais fundos
obrigatoriamente deverão ter como política de investimento, direta ou indireta, o investimento em
créditos de natureza imobiliária e, preferencialmente, deverão ser fundos que tenham como política a
distribuição periódica de rendimentos; e
(iii) o FUNDO deverá respeitar os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos
financeiros estabelecidos, respectivamente, nos artigos 102 e 103 da Instrução CVM nº 555, de 17 de
dezembro de 2014, conforme alterada (“Instrução CVM nº 555/14”) conforme aplicável e/ou na
regulamentação aplicável que vier a substituí-la, alterá-la ou complementá-la, cabendo à
ADMINISTRADORA e ao GESTOR respeitar as regras de enquadramento e desenquadramento
estabelecidas no referido normativo, ressalvando-se, entretanto, que, nos termos do § 6º do artigo 45
da Instrução CVM nº 472/08, os referidos limites de aplicação por modalidade de ativos financeiros
não se aplicarão aos investimentos em CRI, cotas de outros FII e cotas de FIDC que tenham como
política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que estes CRI e cotas
de outros FII e de FIDC tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro
tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor.

IV. Competirá ao GESTOR decidir sobre a aquisição ou a alienação dos Ativos Alvo e das
Aplicações Financeiras de titularidade do FUNDO, observado o disposto neste Regulamento,
devendo a ADMINISTRADORA, para tanto, outorgar poderes para que o GESTOR celebre todo e
qualquer instrumento necessário para estes fins;
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Fonte: RBR

V. Os ativos que integrarão o patrimônio líquido do FUNDO poderão ser negociados, adquiridos
ou alienados pelo FUNDO sem a necessidade de aprovação por parte da9 assembleia geral de cotistas,
observada a política de investimentos prevista neste artigo, exceto nos casos que caracterizem
conflito de interesses entre o FUNDO e a ADMINISTRADORA e/ou o GESTOR e suas Pessoas
Ligadas (conforme definido abaixo), nos termos do artigo 23 deste Regulamento (e observadas as
autorizações lá estabelecidas);

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

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

VI. Excepcionalmente, e sem prejuízo da presente política de investimentos, o FUNDO poderá
deter imóveis, direitos reais sobre imóveis e participações em sociedades imobiliárias, além de outros
ativos financeiros relacionados a atividades imobiliárias, em decorrência de: a) renegociação de
saldos devedores dos Ativos Alvo, e/ou b) excussão de garantias reais ou pessoais relacionadas aos
Ativos Alvo, dos quais resulte a transferência do produto da excussão das garantias para o FUNDO.
§ 1º. Observados os requisitos dispostos na presente política de investimentos, não haverá limite
máximo de exposição do patrimônio líquido do FUNDO, ou qualquer limite de concentração em
relação a segmentos ou setores da economia ou à natureza dos créditos subjacentes aos Ativos Alvo,
quando se tratar de Ativos Alvo em relação aos quais não sejam aplicáveis os limites de investimento
por emissor e por modalidade, nos termos do § 6º do artigo 45 da Instrução CVM 472/08.
§ 2º. Em relação aos CRI que vierem a ser adquiridos pelo FUNDO, a ADMINISTRADORA
analisará as regras de limite de concentração de devedores para fins do art. 5º da Instrução CVM n.
414 de 30 de dezembro de 2004 no momento da aquisição do ativo, cabendo ao GESTOR notificar a
ADMINISTRADORA sempre que esta regra deixar de ser cumprida, em até 02 (dois) Dias Úteis
contados de tal ocorrência, para que as providências de enquadramento e reenquadramento do
FUNDO sejam devidamente tomadas.
Art. 4º. As disponibilidades financeiras do FUNDO que, temporariamente, não estejam
aplicadas em Ativos Alvo, serão aplicadas nos seguintes ativos de liquidez compatível com as
necessidades do FUNDO, de acordo a regulamentação aplicável (“Aplicações Financeiras”):
I.
cotas de fundos de investimento de renda fixa, ou títulos de renda fixa, públicos ou privados,
de liquidez compatível com as necessidades do FUNDO, de acordo com as normas editadas pela
CVM, observado o limite fixado na Instrução CVM 472;
II.

títulos públicos federais e operações compromissadas com lastro em tais papeis;

III.
certificados de depósito bancário emitidos por instituição financeira que atue no território
nacional;
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IV.
derivativos, exclusivamente para fins de proteção patrimonial, cuja exposição seja sempre, no
máximo, o valor do patrimônio líquido do FUNDO.
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§ 1º. Excepcionalmente, por ocasião de emissão de cotas do FUNDO, a totalidade dos recursos
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Aplicações Financeiras.
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
§ 2º. Caso, a qualquer momento durante a existência do FUNDO, o GESTOR, exercendo a
gestão do FUNDO, não encontre Ativos Alvo para investimento pelo FUNDO, poderá distribuir
o saldo de caixa aos cotistas a título de amortização de rendimentos (distribuição adicional de
rendimentos) e/ou amortização de principal.

Art. 5º. Os Ativos Alvo integrantes da carteira do FUNDO serão precificados de acordo com os
procedimentos determinados na regulamentação em vigor e de acordo com o manual de
precificação de ativos da instituição custodiante, disponível na página da rede mundial de
computadores. No entanto, caso a ADMINISTRADORA e/ou o GESTOR não concordem com
a precificação baseada no manual de precificação da instituição custodiante, a
ADMINISTRADORA e o GESTOR, em conjunto com a instituição custodiante, deverão
decidir de comum acordo o critério a ser seguido.
Parágrafo único. O valor de aquisição dos Ativos Alvo poderá ser composto por ágio ou
deságio, conforme o caso, observadas as condições de mercado.
Art. 6º. Os recursos das emissões de cotas do FUNDO serão destinados à aquisição de Ativos
Alvo, observadas as condições estabelecidas neste Regulamento, assim como para arcar com
despesas relativas à aquisição destes ativos e a manutenção do FUNDO.
Art. 7º. Se, por ocasião da aquisição de Ativos Alvo forem necessários recursos financeiros
adicionais aos então disponíveis para a compra, o FUNDO deverá, tempestivamente, observado
o disposto neste Regulamento e na legislação em vigor, emitir novas cotas no montante
necessário para arcar com a totalidade do pagamento, nos termos descritos no artigo 16 deste
Regulamento.
Parágrafo único. Tendo em vista a natureza dos investimentos a serem realizados pelo FUNDO, os
cotistas devem estar cientes dos riscos a que estão sujeitos o Fundo e os seus investimentos e
aplicações, conforme descritos no prospecto, sendo que não há quaisquer garantias de que o capital
efetivamente integralizado será remunerado conforme expectativa dos cotistas, tampouco conforme a
Rentabilidade Alvo.
Art. 8º. Os resgates de recursos mantidos em Aplicações Financeiras, bem como os recursos
advindos dos rendimentos e amortizações recebidos dos Ativos Alvo e da alienação dos Ativos
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Alvos, poderão ser utilizados para os eventos abaixo relacionados: a) pagamento de Taxa de
Administração, da Taxa de Gestão e da Taxa de Performance do FUNDO; b) pagamento de
custos administrativos e demais encargos do FUNDO, inclusive de despesas
com aquisição e/ou
9
excussão das garantias dos Ativos Alvo; c) investimentos ou desinvestimentos em Ativos Alvo;
e d) pagamento de distribuição de rendimentos aos Cotistas.

9
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Parágrafo único. Caso os recursos disponíveis e os decorrentes dos resgates de recursos
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
mantidos em Aplicações Financeiras e/ou os recursos disponíveis na Reserva de Contingência,

conforme definido abaixo, não sejam suficientes para fazer frente aos pagamentos previstos no
caput deste artigo 8º, não obstante o disposto no artigo 3º, inciso V, acima, a
ADMINISTRADORA e/ou o GESTOR poderão, excepcionalmente a) alienar Ativos Alvo, ou
b) promover a emissão de cotas, mediante aprovação da Assembleia Geral de Cotistas, para
fazer frente às despesas indicadas nos itens “a)” e “b)”, acima.
Art. 9º. O objeto e a política de investimentos do FUNDO somente poderão ser alterados por
deliberação da Assembleia Geral de Cotistas, observadas as regras estabelecidas no presente
Regulamento.
DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Art. 10. A administração do FUNDO compreende o conjunto de serviços relacionados direta ou
indiretamente ao funcionamento e à manutenção do FUNDO, que podem ser prestados pela
própria ADMINISTRADORA ou por terceiros por ele contratados, por escrito, em nome do
FUNDO. A ADMINISTRADORA tem amplos poderes para gerir o patrimônio do FUNDO,
inclusive os de abrir e movimentar contas bancárias, adquirir, alienar, locar, e exercer todos os
demais direitos inerentes aos bens integrantes do patrimônio do FUNDO, podendo transigir e
praticar todos os atos necessários à administração do FUNDO, observadas as limitações
impostas por este Regulamento, pela legislação e pela regulamentação aplicáveis em vigor.
§ 1º. A ADMINISTRADORA do FUNDO deverá empregar no exercício de suas funções o
cuidado que toda entidade profissional ativa e proba costuma empregar na administração de seus
próprios negócios, devendo, ainda, servir com lealdade ao FUNDO e manter reserva sobre seus
negócios.
§ 2º. A ADMINISTRADORA será, nos termos e condições previstas na Lei nº 8.668, de 25 de
junho de 1.993 (“Lei nº 8.668/93”), a proprietária fiduciária dos bens adquiridos com os
recursos do FUNDO, administrando e dispondo dos bens na forma e para os fins estabelecidos
na legislação, na regulamentação, neste Regulamento, ou ainda, conforme as determinações da
Assembleia Geral de Cotistas.
§ 3º. A ADMINISTRADORA, para o exercício de suas atribuições, poderá contratar, às
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II.
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Ativos Alvo e demais ativos integrantes ou que possam vir a integrar a carteira do FUNDO;
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III.
Empresa especializada para administrar locações, venda, exploração de empreendimentos
imobiliários, integrantes do seu patrimônio, a exploração do direito de superfície, monitorar e
acompanhar projetos e a comercialização dos respectivos imóveis e consolidar dados econômicos e
financeiros selecionados de empreendimentos análogos a tais ativos ou aos Ativos Alvo, nas
hipóteses mencionadas no inciso VI do artigo 3º; e
IV.

Formador de mercado para as cotas do FUNDO.

§ 4º. Os serviços a que se referem os incisos I, II e III deste artigo poderão ser prestados pela própria
ADMINISTRADORA ou por terceiros, desde que, em qualquer dos casos, devidamente habilitados.
§ 5º. A ADMINISTRADORA poderá contratar formador de mercado para as cotas do FUNDO,
independentemente de prévia aprovação da Assembleia Geral de Cotistas.
Art. 11. A ADMINISTRADORA deverá prover o FUNDO com os seguintes serviços, seja
prestando-os diretamente, hipótese em que deve estar habilitado para tanto, ou indiretamente:
I.
Manutenção de departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e
acompanhamento de projetos imobiliários;
II.

Atividades de tesouraria, de controle e processamento dos títulos e valores mobiliários;

III.

Escrituração de cotas;

IV.

Custódia de ativos financeiros;

V.

Auditoria independente; e

VI.

Gestão dos valores mobiliários integrantes da carteira do FUNDO.

§ 1º. Sem prejuízo de sua responsabilidade e da responsabilidade do Diretor responsável pela
supervisão do FUNDO, a ADMINISTRADORA poderá, em nome do FUNDO, contratar
terceiros devidamente habilitados para a prestação dos serviços acima indicados, conforme
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§ 3º. Os custos com a contratação de terceiros para os serviços de custódia de ativos financeiros

e auditoria independente serão considerados despesas do FUNDO, nos termos do artigo 43 deste
Regulamento. Os custos com a contratação de terceiros para os demais serviços previstos neste
artigo 11 deverão ser pagos com parcela da taxa de administração devida à
ADMINISTRADORA, observado o quanto disposto no § 2º do artigo 43 deste Regulamento.
Art. 12. Caberá ao GESTOR:
I.
negociar, adquirir e alienar os Ativos Alvo, em nome do FUNDO, em conformidade com a
política de investimento definida neste Regulamento e com o Contrato de Gestão, representando o
FUNDO, para todos os fins de direito, para essa finalidade;
II.
monitorar a carteira de títulos e valores mobiliários do FUNDO, incluindo sua estratégia de
diversificação e limites;
III.
acompanhar as assembleias de investidores dos valores mobiliários investidos pelo FUNDO
podendo, a seu exclusivo critério, comparecer às assembleias gerais e exercer o direito de voto
decorrente dos Ativos Alvo detidos pelos FUNDOS, realizando todas as demais ações necessárias
para tal exercício, observado o disposto em sua política de exercício de direito de voto em
assembleias (“Política de Voto”);
IV.
exercer e diligenciar, em nome do FUNDO, para que sejam recebidos todos os direitos
relacionados aos títulos e valores mobiliários que vierem a compor a carteira do FUNDO;
V.
fornecer à ADMINISTRADORA, sempre que justificadamente solicitado pela
ADMINISTRADORA, informações, pesquisas, análises e estudos que tenham fundamentado as
decisões/estratégias de investimento e/ou desinvestimento adotadas para o FUNDO, bem como toda
documentação que evidencie, comprove e justifique as referidas decisões/estratégias, colaborando no
esclarecimento de qualquer dúvida que se possa ter com relação às operações realizadas pelo
FUNDO;
VI.
transferir ao FUNDO qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em virtude de sua
condição de GESTOR e decorrente do investimento em títulos e valores mobiliários integrantes da
carteira do FUNDO;
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§ 1º. O GESTOR, observadas as limitações legais, tem poderes para praticar, em nome do FUNDO,
todos os atos necessários à gestão da carteira do FUNDO, a fim de fazer cumprir os objetivos
estabelecidos neste Regulamento. O FUNDO, através da ADMINISTRADORA e por este
instrumento, constitui o GESTOR seu representante perante terceiros para o cumprimento das
atribuições acima definidas.
§ 2º. É vedado à ADMINISTRADORA ou ao GESTOR o exercício da função de formador de
mercado para as cotas do FUNDO. A contratação de partes relacionadas à
ADMINISTRADORA e/ou ao GESTOR, para o exercício da função de formador de mercado,
deve ser submetida à aprovação prévia da Assembleia Geral de Cotistas, nos termos deste
Regulamento.
DO PATRIMÔNIO DO FUNDO
Art. 13. Poderão constar do patrimônio do FUNDO, os Ativos Alvo, as Aplicações Financeiras
e os ativos mencionados no inciso VI do artigo 3º deste Regulamento.
DAS COTAS
Art. 14. As cotas do FUNDO correspondem a frações ideais de seu patrimônio e terão a forma
nominativa e escritural.
§ 1º. O FUNDO manterá contrato com instituição depositária devidamente credenciada pela
CVM para a prestação de serviços de escrituração de cotas, que emitirá extratos de contas de
depósito, a fim de comprovar a propriedade das cotas e a qualidade de condômino do FUNDO.
§ 2º. A cada cota corresponderá um voto nas assembleias do FUNDO.
§ 3º. De acordo com o disposto no artigo 2º, da Lei nº 8.668/93, e do art. 9º, da Instrução CVM
nº 472, o cotista não poderá requerer o resgate de suas cotas.
§ 4º. Depois de as cotas estarem integralizadas e após o FUNDO estar devidamente constituído
e em funcionamento, uma vez decorrido o prazo descrito no artigo 13, da Instrução nº CVM
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476/09, os titulares das cotas poderão negociá-las no mercado secundário, observados o prazo e
as condições previstos neste Regulamento, em mercado de balcão organizado ou de bolsa,
administrados pela B3 S.A.– Brasil, Bolsa, Balcão, devendo a ADMINISTRADORA
tomar as
9
medidas necessárias de forma a possibilitar a negociação das cotas do FUNDO neste mercado.
A ADMINISTRADORA fica, nos termos deste Regulamento, autorizada a (i) alterar o mercado
em que as cotas sejam admitidas à negociação, independentemente de prévia autorização da
Assembleia Geral de Cotistas, desde que se trate de bolsa de valores ou mercado de balcão
organizado, observada a disposição contida no artigo 17, inciso II, item (iii) deste Regulamento;
e (b) proceder ao desdobramento ou grupamento das cotas, conforme solicitação do GESTOR.

9
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§ 5º. O titular de cotas do FUNDO:

Não poderá exercer qualquer direito real sobre os imóveis e demais ativos integrantes do
I.
patrimônio do FUNDO;
Não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual, relativa aos
II.
imóveis e demais ativos integrantes do patrimônio FUNDO ou da ADMINISTRADORA, salvo
quanto à obrigação de pagamento das cotas que subscrever; e
III.

Está obrigado a exercer o seu direito de voto sempre no interesse do FUNDO.

DA EMISSÃO DE COTAS PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDO
Art. 15. A ADMINISTRADORA, com vistas à constituição do FUNDO, aprovou a 1ª
(primeira) emissão de cotas do FUNDO, no total de até 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil)
de cotas, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada, no montante de até R$ 150.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de reais) (“Valor Total da Oferta”), em série única (“Primeira Emissão”).
§ 1º. As cotas da Primeira Emissão serão objeto de distribuição pública com esforços restritos
de colocação, nos termos da Instrução nº CVM 476/09 e das disposições deste Regulamento
referentes às ofertas públicas de cotas do FUNDO, sob o regime de melhores esforços
(“Primeira Oferta”). O prazo máximo para a subscrição de todas as cotas emitidas é de 6 (seis)
meses contados da data de publicação do anúncio de início de distribuição (“Prazo de
Subscrição”).
§ 2º. O investimento mínimo inicial no FUNDO requerido para cada cotista será de
correspondente a 1 (uma) cota (“Aplicação Mínima Inicial”), não sendo admitidas cotas
fracionárias.
§ 3º. A Primeira Oferta poderá ser encerrada ainda que não seja colocada a totalidade das cotas
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objeto da Primeira Emissão, na hipótese da subscrição e integralização da quantidade mínima de
50.000 (cinquenta mil) cotas, perfazendo o montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
(“Distribuição Parcial”).
9
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A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
que tiverem condicionado a sua adesão à colocação integral da Primeira Oferta, ou para as hipóteses

de alocação proporcional, os recursos financeiros recebidos, na proporção das cotas integralizadas e,
se for o caso, acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos nas Aplicações Financeiras realizadas no
período. Não serão restituídos aos cotistas os recursos despendidos com o pagamento de tributos
incidentes sobre as Aplicações Financeiras, os quais serão arcados pelos cotistas, na proporção dos
valores subscritos e integralizados.
§ 5º. Caso não seja atingida a Distribuição Parcial, a ADMINISTRADORA deverá proceder à
liquidação do FUNDO, na forma prevista na legislação vigente e neste Regulamento, devendo ratear
entre os subscritores, os recursos financeiros recebidos, na proporção das cotas integralizadas e, se
for o caso, acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos nas Aplicações Financeiras realizadas no
período. Não serão restituídos aos cotistas os recursos despendidos com o pagamento de tributos
incidentes sobre as Aplicações Financeiras, os quais serão arcados pelos cotistas, na proporção dos
valores subscritos e integralizados.
§ 6º. As subscrições devem ser formalizadas pelos interessados diretamente nas instituições
participantes da oferta pública, por meio de assinatura do boletim de subscrição das cotas, mediante
o qual cada investidor formalizará a subscrição de suas respectivas cotas e sua adesão ao
Regulamento.
§ 7º. As cotas da Primeira Emissão serão integralizadas a prazo, mediante chamada de capital
realizada pela ADMINISTRADORA, sendo certo que os cotistas terão o prazo de até 5 (cinco) Dias
Úteis a contar da chamada de capital para integralizar os recursos no FUNDO. A chamada de capital
poderá abranger o montante total subscrito ou apenas uma parcela, de acordo com as necessidades do
FUNDO, a exclusivo critério da ADMINISTRADORA e do GESTOR. O preço unitário inicial de
integralização das Cotas subscritas até que seja atingido o montante equivalente a Distribuição
Parcial (“Data da 1ª Subscrição”) será correspondente ao Preço de Emissão das Cotas. Após, a
integralização será realizada pelo valor patrimonial da cota de fechamento do quarto dia útil
anterior, o qual refletirá o preço de mercado dos ativos que compõem a carteira do Fundo. Para
os fins deste Regulamento, “Dia Útil” significa qualquer dia exceto: (i) sábados, domingos ou
feriados nacionais, no Estado ou na Cidade de São Paulo; e (ii) aqueles sem expediente na B3.
DAS NOVAS EMISSÕES E DAS OFERTAS PÚBLICAS DE COTAS DO FUNDO
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Art. 16. Após a Primeira Emissão, a ADMINISTRADORA poderá, após ouvidas as
recomendações do GESTOR, realizar novas emissões de cotas no montante total de até
R$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), para atender à política de9 investimentos do FUNDO,
independentemente de prévia aprovação da Assembleia Geral de Cotistas (“Nova Emissão”). A
decisão relativa à eventual Nova Emissão de cotas será comunicada aos cotistas formalmente
pela ADMINISTRADORA. O comunicado a ser enviado pela ADMINISTRADORA deverá
dispor sobre as características da emissão, as condições de subscrição das cotas e a destinação
dos recursos provenientes da integralização, observado que:

9
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I. O valor de subscrição de cada nova cota deverá ser fixado tendo em vista um dos seguintes
critérios: (i) o valor patrimonial das cotas, representado pelo quociente entre o valor do
patrimônio líquido contábil atualizado do FUNDO e o número de cotas já emitidas; (ii) as
perspectivas de rentabilidade do FUNDO; ou (iii) o valor de mercado das cotas já emitidas;
II. Aos cotistas que tiverem subscrito e integralizado suas cotas, fica assegurado, nas futuras
emissões de cotas, o direito de preferência na subscrição de novas cotas, na proporção do
número de cotas que possuírem, direito este concedido a quem for cotista do FUNDO na data de
início da respectiva oferta e para exercício durante o período mínimo que for necessário para
que sejam observados os prazos operacionais aplicáveis, conforme a modalidade de distribuição
escolhida e a regulamentação aplicável;
III. Na Nova Emissão, os cotistas poderão ceder seu direito de preferência, inclusive sobre
eventual lote adicional ou suplementar da respectiva oferta, entre os cotistas ou a terceiros,
observados os prazos e procedimentos operacionais aplicáveis;

IV. As cotas objeto da Nova Emissão assegurarão a seus titulares direitos idênticos aos das cotas
já existentes;
V. Caso a Nova Emissão seja ofertada por meio de Oferta Pública, nos termos da Instrução
CVM 400/03 e desde que não tenha sido prevista a possibilidade de colocação parcial, caso não
seja subscrita a totalidade das cotas da Nova Emissão no prazo máximo de 6 (seis) meses a
contar da data da publicação do anúncio de início da distribuição, os recursos financeiros
captados pelo FUNDO com esta Nova Emissão serão rateados entre os subscritores da Nova
Emissão, nas proporções das cotas integralizadas, acrescidos, se for o caso, dos rendimentos
líquidos auferidos pelas Aplicações Financeiras do FUNDO no período;
VI. É permitido à ADMINISTRADORA, inclusive por recomendação do GESTOR, prever a
possibilidade de subscrição parcial e cancelamento de saldo não colocado da Nova Emissão,
findo o prazo de distribuição;
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VII. Nas emissões de cotas do FUNDO em que for permitida a integralização, parcial ou total,
em data posterior à subscrição, a negociação de tais cotas no mercado de bolsa apenas será
admitida após a sua total integralização. Em tais emissões, caso o9cotista deixe de cumprir as
condições de integralização constantes do boletim de subscrição, independentemente de
notificação judicial ou extrajudicial, nos termos do parágrafo único do artigo 13 da Lei nº
8.668/93, ficará sujeito ao pagamento dos seguintes encargos calculados sobre o valor em
atraso: a) juros de 1% (um por cento) ao mês; e b) multa de 10% (dez por cento);

9
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VIII. Constituído em mora o cotista que não integralizar as cotas subscritas, poderá, ainda, a
ADMINISTRADORA, a seu exclusivo critério, conforme dispõe o artigo 13, parágrafo único da
Lei nº 8.668/93, promover contra o referido cotista processo de execução para cobrar as
importâncias devidas, servindo o boletim de subscrição como título executivo, e/ou vender as
cotas não integralizadas a terceiros, mesmo depois de iniciada a cobrança judicial. O resultado
apurado com a venda das cotas de cotista inadimplente reverterá ao FUNDO;
IX. Se o valor apurado com a venda a terceiros das cotas não integralizadas, deduzidas as
despesas incorridas com a operação, for inferior ao montante devido pelo cotista inadimplente,
fica a ADMINISTRADORA autorizada a prosseguir na execução do valor devido; e
X. Os custos relacionados à oferta serão arcados pelo Fundo, inclusive em caso de
cancelamento, exceto no caso de cobrança de taxa de ingresso ou de taxa de distribuição
primária, hipótese em que os recursos de tais taxas serão utilizados para arcar com os custos
relacionados à oferta
§ 1º. Considera-se Dia Útil qualquer dia exceto (i) sábados, domingos ou feriados nacionais, no
Estado ou na Cidade de São Paulo; e (ii) aqueles sem expediente na bolsa de valores ou
mercado de balcão organizado nos quais as cotas do FUNDO sejam negociadas.
§ 2º. As ofertas públicas de cotas do FUNDO deverão ser processadas com a intermediação de
instituições integrantes do sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários, nas
condições especificadas em ata de Assembleia Geral de Cotistas ou na decisão da
ADMINISTRADORA, conforme mencionado neste Artigo 16, e no boletim de subscrição.
§ 3º. No ato de subscrição das cotas, o subscritor assinará o boletim de subscrição, que será
autenticado pela ADMINISTRADORA ou pela instituição autorizada a processar a subscrição e
integralização das cotas.
§ 4º. Os pedidos de subscrição somente poderão ser apresentados às instituições integrantes do
sistema de distribuição participantes da oferta de cotas do FUNDO.
§ 5º. A integralização das cotas do FUNDO será feita em moeda corrente nacional e à vista ou a
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prazo, conforme ato de aprovação da Oferta. No caso de integralização a prazo, a integralização
ocorrerá mediante chamada de capital realizada pela ADMINISTRADORA. Os cotistas terão o
prazo mínimo de 5 (cinco) Dias Úteis a contar da chamada de capital para
9 integralizar os recursos no
FUNDO. A chamada de capital poderá abranger o montante total subscrito ou apenas uma parcela,
de acordo com as necessidades do FUNDO, a exclusivo critério da ADMINISTRADORA e do
GESTOR.
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A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
§ 6º. As importâncias recebidas na integralização de cotas deverão ser depositadas em instituição
bancária autorizada a receber depósitos, em nome do FUNDO, sendo obrigatória sua imediata
aplicação em Aplicações Financeiras, na forma deste Regulamento.
§ 7º. Durante a fase de oferta pública das cotas do FUNDO, estarão disponíveis ao investidor o
exemplar deste Regulamento além dos demais documentos da Oferta exigidos na forma da
regulamentação aplicável para cada tipo de Oferta, devendo o subscritor declarar estar ciente:
Das disposições contidas neste Regulamento, especialmente aquelas referentes ao objeto
I.
e à política de investimento do FUNDO; e
II.

Dos riscos inerentes ao investimento no FUNDO.

§ 8º. As cotas subscritas e integralizadas farão jus aos rendimentos relativos ao exercício social
em que forem emitidas, calculados “pro rata temporis”, a partir da data de sua integralização.
Art. 17. Para fins de subscrição ou aquisição de cotas do FUNDO, deverá o investidor, seja ele
pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, inclusive empreendedor, incorporador,
construtor, observar que:
I.
Se o FUNDO aplicar recursos em empreendimento imobiliário que tenha como
incorporador, construtor ou sócio, cotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa
a ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por cento) das cotas do FUNDO, o mesmo passará a
sujeitar-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas;
II. Não haverá incidência do Imposto de Renda retido na fonte e na declaração dos rendimentos
distribuídos pelo FUNDO, de acordo com o inciso II do parágrafo único do artigo 3º da Lei nº
11.033, de 21 de dezembro de 2004, conforme atualmente vigente, pelo cotista pessoa física desde
que cumulativamente observados os seguintes requisitos:
(i)
o cotista pessoa física seja titular de menos de 10% (dez por cento) do montante de cotas
emitidas pelo FUNDO e cujas cotas lhe derem direito ao recebimento de rendimento inferior a 10%
(dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo FUNDO;
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(ii)

9

o FUNDO conte com, no mínimo, 50 (cinquenta) cotistas; e

(iii) as
sejam admitidas à negociação exclusivamente
em bolsas
valores ou no
mercado
LEIA O PROSPECTO
Ecotas
O REGULAMENTO
DO FUNDO
ANTES
DE
ACEITAR
9 de
de balcão organizado.
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
§ 1º. A ADMINISTRADORA não será responsável, assim como não possui meios de evitar os
A OFERTA, EM ESPECIAL
Atributários
SEÇÃOmencionados
“FATORES
DEI RISCO”
impactos
nos incisos
e II deste artigo, e/ou decorrentes de alteração na
legislação tributária aplicável ao FUNDO, a seus cotistas e/ou aos investimentos no FUNDO.

§ 2º. No caso de inobservância das condições legais impostas à isenção das pessoas físicas à
tributação pelo Imposto de Renda retido na fonte, será aplicável a regra geral de aplicação da
alíquota de 20% (vinte por cento) sobre as distribuições de resultados que vierem a ser realizadas
pelo FUNDO. Mais especificamente, na hipótese em que cotista pessoa física venha a deter mais que
10% (dez por cento) da totalidade das cotas emitidas e integralizadas do FUNDO ou venha a receber
mais que 10% (dez por cento) dos resultados auferidos pelo FUNDO em relação a determinado
período de distribuição de resultados, este cotista deixará de gozar do benefício de não tributação das
distribuições de resultados que vierem a ser realizadas pelo FUNDO.
§ 3º. Nos termos do inciso II do artigo 18 da Lei nº 8.668/93, com as alterações introduzidas pela Lei
nº 9.779/99, conforme atualmente vigentes, os ganhos de capital ou rendimentos auferidos na
alienação ou resgate de cotas, inclusive por pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à tributação pelo
Imposto de Renda à alíquota de 20% (vinte por cento) na fonte, no caso de resgate de cotas, ou
conforme normas aplicáveis aos ganhos de capital ou ganhos líquidos auferidos em renda variável
nos casos de alienação de cotas. No caso de pessoa jurídica, o recolhimento do Imposto de Renda
nesta hipótese se dará a título de antecipação do imposto devido.
DA TAXA DE INGRESSO
Art. 18. Não será cobrada taxa de ingresso dos subscritores das cotas da Primeira Emissão, nem
na aquisição de cotas no mercado secundário. Poderá ser cobrada taxa de ingresso dos
subscritores das cotas no mercado primário, relativamente às Novas Emissões de cotas.
DA POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
Art. 19. A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas a ser realizada anualmente até 120 (cento e
vinte) dias após o término do exercício social, conforme dispõe o § 1º do artigo 30 do presente
Regulamento, deliberará sobre o tratamento a ser dado aos resultados apurados no exercício
social findo.
§ 1º. O FUNDO deverá, nos termos da legislação aplicável, distribuir a seus cotistas, no
mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, apurados segundo o regime
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de caixa, nos termos da legislação aplicável, com base em balanço semestral encerrado em 30 de
junho e 31 de dezembro de cada ano. O resultado auferido num determinado período será
distribuído aos cotistas, mensalmente, sempre até o 12º (décimo 9segundo) Dia Útil do mês
subsequente ao do recebimento dos recursos pelo FUNDO, a título de antecipação dos
rendimentos do semestre a serem distribuídos, sendo que eventual saldo de resultado não
distribuído como antecipação será pago no prazo máximo de 10 (dez) Dias Úteis dos meses de
fevereiro e agosto, podendo referido saldo ter outra destinação dada pela Assembleia Geral, com
base em eventual proposta e justificativa apresentada pelo GESTOR.

9
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§ 2º. O percentual mínimo a que se refere o parágrafo anterior será observado apenas
semestralmente, sendo que os adiantamentos realizados mensalmente poderão não atingir o referido
mínimo.
§ 3º. Farão jus aos rendimentos de que trata o parágrafo anterior os titulares de cotas do FUNDO no
fechamento do 5º (quinto) Dia Útil anterior à data de distribuição de rendimento de cada mês, de
acordo com as contas de depósito mantidas pela instituição escrituradora das cotas.
§ 4º. Para os fins de distribuição de resultados apurados sob o regime de caixa, entende-se por
resultado do FUNDO, o produto decorrente do recebimento: (i) de rendimentos dos Ativos
Alvo, (ii) de eventuais rendimentos oriundos de Aplicações Financeiras, deduzida a Reserva de
Contingência a seguir definida, e as demais despesas previstas neste Regulamento para a
manutenção do FUNDO, não cobertas pelos recursos arrecadados por ocasião da emissão das
cotas, tudo em conformidade com o disposto na regulamentação aplicável vigente.
§ 5º. O FUNDO manterá sistema de registro contábil, permanentemente atualizado, de forma a
demonstrar aos cotistas as parcelas distribuídas a título de pagamento de rendimento.
Art. 20. Para arcar com as despesas extraordinárias dos Ativos Alvo, se houver, poderá ser
constituída uma reserva de contingência (“Reserva de Contingência”). Entende-se por despesas
extraordinárias aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros relacionados aos Ativos Alvo do
FUNDO. Os recursos da Reserva de Contingência serão aplicados em Aplicações Financeiras e
os rendimentos decorrentes desta aplicação capitalizarão o valor da Reserva de Contingência.
Parágrafo único. O valor da Reserva de Contingência poderá ser correspondente a até 10%
(dez por cento) do valor do total dos ativos do FUNDO. Para sua constituição ou reposição, caso
sejam utilizados os recursos existentes na mencionada reserva, poderá ser procedida a retenção
de até 5% (cinco por cento) do rendimento mensal apurado pelo critério de caixa nos termos do
§4º acima, até que se atinja o limite acima previsto.
DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRADORA
Art. 21. Constituem obrigações e responsabilidades da ADMINISTRADORA do FUNDO:
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I.

Realizar todos os procedimentos de controladoria dos Ativos Alvos (controle e

processamento
ativos integrantes da carteira do
FUNDO)
e de passivo
(escrituração de
cotasACEITAR
do
LEIA O PROSPECTO
E O dos
REGULAMENTO
DO
FUNDO
DE
9 ANTES
FUNDO);
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO
FUNDO
ANTES
ACEITAR
II.
Providenciar DO
a averbação,
junto aos
CartóriosDE
de Registro
de Imóveis competentes, das
restrições dispostas no artigo 7º da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1.993, fazendo constar nas
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
matrículas dos bens imóveis eventualmente integrantes do patrimônio do FUNDO que tais

ativos imobiliários: a) não integram o ativo da ADMINISTRADORA; b) não respondem direta
ou indiretamente por qualquer obrigação da ADMINISTRADORA; c) não compõem a lista de
bens e direitos da ADMINISTRADORA, para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial; d)
não podem ser dados em garantia de débito de operação da ADMINISTRADORA; e) não são
passíveis de execução por quaisquer credores da ADMINISTRADORA, por mais privilegiados
que possam ser; e f) não podem ser objeto de constituição de ônus reais;
III.
Manter, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem: a) os registros dos cotistas e
de transferência de cotas; b) os livros de presença e de atas das Assembleias Gerais; c) a
documentação relativa aos imóveis e às operações do FUNDO; d) os registros contábeis
referentes às operações e ao patrimônio do FUNDO; e) o arquivo dos relatórios do auditor
independente e do GESTOR;
IV.
Celebrar os negócios jurídicos e realizar todas as operações necessárias à execução da política
de investimentos do fundo, exercendo, ou diligenciando para que sejam exercidos, todos os direitos
relacionados ao patrimônio e às atividades do fundo;
V.

Receber rendimentos ou quaisquer valores devidos ao FUNDO;

VI.
Agir sempre no único e exclusivo benefício dos cotistas, empregando na defesa de seus
direitos a diligência exigida pelas circunstâncias e praticando todos os atos necessários a
assegurá-los, judicial ou extrajudicialmente;
VII. Administrar os recursos do FUNDO de forma judiciosa, sem onerá-lo com despesas ou
gastos desnecessários ou acima do razoável;
VIII. Custear as despesas de propaganda do FUNDO, exceto pelas despesas de propaganda em
período de distribuição de cotas que podem ser arcadas pelo FUNDO;
IX.
Manter custodiados em instituição prestadora de serviços de custódia devidamente
autorizada pela CVM, os títulos e valores mobiliários adquiridos com recursos do FUNDO;
X.

Dar cumprimento aos deveres de informação previstos na regulamentação aplicável e neste
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Regulamento;

XI.
Divulgar,
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ato ou
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relativo ao FUNDO
ou
LEIA O PROSPECTO
E O REGULAMENTO
DO
FUNDO
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9 ANTES
a suas operações, de modo a garantir aos cotistas e demais investidores acesso a informações
A OFERTA,
EM direta
ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES
DEou RISCO”
que possam,
ou indiretamente,
influir em suas
decisões de adquirir
alienar cotas do

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO
ANTESpara
DEobter,
ACEITAR
FUNDO, sendo-lhe vedado
valer-se da informação
para si ou para outrem, vantagem
mediante compra ou venda das cotas do FUNDO;
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XII. Zelar para que a violação do disposto no inciso anterior não possa ocorrer através de
subordinados ou terceiros de sua confiança;
XIII. Manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviços contratados pelo
FUNDO;
XIV. Observar as disposições constantes deste Regulamento e do prospecto, se aplicável, bem
como as deliberações da assembleia geral;
XV. Controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos ativos do FUNDO,
fiscalizando os serviços prestados por terceiros contratados e o andamento dos
empreendimentos imobiliários sob sua responsabilidade, se for o caso; e
XVI. No caso de ser informado sobre a instauração de procedimento administrativo pela CVM,
manter a documentação referida no inciso III pelo prazo previsto na regulamentação aplicável.

Art. 22. O FUNDO não participará obrigatoriamente das assembleias de ativos integrantes da
carteira do FUNDO que contemplem direito de voto ou das assembleias das sociedades nas
quais detenha participação ou de condomínios de imóveis integrantes do seu patrimônio.
Parágrafo único. Não obstante o acima definido, o GESTOR acompanhará, na medida em que
o FUNDO for convocado, todas as pautas das assembleias gerais. Caso o GESTOR considere,
em função da política de investimentos do FUNDO, relevante o tema a ser discutido e votado, o
GESTOR, em nome do FUNDO, poderá comparecer e exercer o direito de voto, observado o
disposto em sua Política de Voto.
Art. 23. Os atos que caracterizem conflito de interesses entre o FUNDO e a
ADMINISTRADORA, o GESTOR ou o consultor especializado dependem de aprovação
prévia, específica e informada da Assembleia Geral de Cotistas, sendo certo que o FUNDO já
obteve determinadas aprovações nesse sentido nos termos dos parágrafos abaixo.
§ 1º. Não configura situação de conflito a aquisição, pelo FUNDO, de imóvel de propriedade do
empreendedor, desde que não seja pessoa ligada à ADMINISTRADORA, ao GESTOR ou ao
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9

consultor especializado, se houver.

§ 2º. AsEseguintes
hipóteses são exemplos de situação
conflito de9interesses:
LEIA O PROSPECTO
O REGULAMENTO
DOdeFUNDO
ANTES DE ACEITAR
A OFERTA,
EM
ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES
DE RISCO”
A aquisição,
locação, arrendamento
ou exploração
do direito de superfície,
pelo FUNDO,
I.

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO
ANTES DE
ACEITAR
de imóvel de propriedade
da ADMINISTRADORA,
do GESTOR,
do consultor especializado
ou de pessoas a eles ligadas, se houver;
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

II.
A alienação, locação ou arrendamento ou exploração do direito de superfície de imóvel
integrante do patrimônio do FUNDO tendo como contraparte a ADMINISTRADORA, o
GESTOR, o consultor especializado ou pessoas a eles ligadas, se houver;
III.
A aquisição, pelo FUNDO, de imóvel de propriedade de devedores da
ADMINISTRADORA, do GESTOR ou do consultor especializado uma vez caracterizada a
inadimplência do devedor;
IV.
A contratação, pelo FUNDO, de pessoas ligadas à ADMINISTRADORA ou ao
GESTOR, para prestação dos serviços referidos no artigo 31 da Instrução da CVM nº 472/08,
exceto o de primeira distribuição de cotas do FUNDO; e
V.
A aquisição, pelo FUNDO, de valores mobiliários de emissão da ADMINISTRADORA,
do GESTOR, do consultor especializado ou pessoas a eles ligadas, se houver.
§ 3º. Consideram-se pessoas ligadas:
I.
A sociedade controladora ou sob controle da ADMINISTRADORA, do GESTOR, do
consultor especializado, de seus administradores e acionistas, conforme o caso;
A sociedade cujos administradores, no todo ou em parte, sejam os mesmos da
II.
ADMINISTRADORA, GESTOR ou do consultor especializado, com exceção dos cargos
exercidos em órgãos colegiados previstos no estatuto ou regimento interno da
ADMINISTRADORA, GESTOR ou do consultor especializado, desde que seus titulares não
exerçam funções executivas, ouvida previamente a CVM; e
III.

Parentes até segundo grau das pessoas naturais referidas nos incisos acima.

DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
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enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
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Art. 24. A ADMINISTRADORA prestará aos cotistas, ao mercado em geral, à CVM e à
entidade administradora de mercado em que as cotas do FUNDO estejam negociadas, conforme
o caso, as informações exigidas pela Instrução CVM nº 472/08.
9

9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA,
EMfinsESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES
RISCO”
§ 1º. Para
do disposto neste Regulamento,
considerar-se-á
o correioDE
eletrônico
uma forma

ROSPECTO E O REGULAMENTO
FUNDO
ANTES DE ACEITAR
de correspondência DO
válida
entre a ADMINISTRADORA
e os cotistas, inclusive
convocação de assembleias gerais e realização de procedimentos de consulta formal.
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

para

§ 2º. O envio de informações por meio eletrônico previsto no caput dependerá de autorização do
cotista do FUNDO.
§ 3º. Compete ao cotista manter a ADMINISTRADORA atualizada a respeito de qualquer
alteração que ocorrer no endereço eletrônico previamente indicado, isentando a
ADMINISTRADORA de qualquer responsabilidade decorrente da falha de comunicação com o
cotista em virtude de endereço eletrônico desatualizado.
DAS VEDAÇÕES DA ADMINISTRADORA
Art. 25. É vedado à ADMINISTRADORA, no exercício de suas atividades e utilizando os
recursos ou ativos do FUNDO:
I.

Receber depósito em sua conta corrente;

II.
Conceder ou contrair empréstimos, adiantar rendas futuras a cotistas ou abrir crédito sob
qualquer modalidade;
Prestar fiança, aval, bem como aceitar ou coobrigar-se sob qualquer forma nas
III.
operações praticadas pelo FUNDO;
IV.

Aplicar, no exterior, os recursos captados no País;

V.

Aplicar recursos na aquisição de cotas do próprio FUNDO;

VI.
Vender à prestação cotas do FUNDO, admitida a divisão da emissão em séries e
integralização via chamada de capital;
Realizar operações do FUNDO quando caracterizada situação de conflito de interesses
VII.
entre o FUNDO e a ADMINISTRADORA, GESTOR ou o consultor especializado; entre o
FUNDO e os cotistas que detenham participação correspondente a, no mínimo, 10% (dez por
cento) do patrimônio do FUNDO; entre o FUNDO e o representante de cotistas ou entre o
FUNDO e o empreendedor, ressalvada a hipótese de aprovação em assembleia geral nos termos
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do artigo 23 deste Regulamento;

VIII. EConstituir
ônus reais sobre os imóveis
do9 patrimônio
FUNDO,
LEIA O PROSPECTO
O REGULAMENTO
DOintegrantes
FUNDO
ANTESdo DE
ACEITAR
ressalvada a possibilidade de receber imóveis onerados anteriormente ao seu ingresso no
A OFERTA,
EMdoESPECIAL
AnasSEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
patrimônio
FUNDO, bem como
hipóteses previstas
no artigo 3º, VI,
deste
Regulamento;

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
IX.
Prometer rendimento predeterminado aos cotistas;
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

X.
Realizar operações com ações e outros valores mobiliários fora de mercados
organizados autorizados pela CVM, ressalvadas as hipóteses de distribuições públicas, de
exercício de direito de preferência e de conversão de debêntures em ações, de exercício de
bônus de subscrição e nos casos em que a CVM tenha concedido prévia e expressa autorização;
XI.
Realizar operações com derivativos, exceto quando tais operações forem realizadas
exclusivamente para fins de proteção patrimonial e desde que a exposição seja sempre, no
máximo, o valor do patrimônio líquido do FUNDO;
XII.

Praticar qualquer ato de liberalidade; e

XIII.
Realizar operações com ativos financeiros ou modalidades operacionais não previstas
na regulamentação aplicável ou neste Regulamento.
§ 1º. A vedação prevista no inciso VIII não impede a aquisição, pela ADMINISTRADORA, de
imóveis sobre os quais tenham sido constituídos ônus reais anteriormente ao seu ingresso no
patrimônio do FUNDO.
§ 2º. O FUNDO poderá emprestar seus títulos e valores mobiliários, desde que tais operações de
empréstimo sejam cursadas exclusivamente através de serviço autorizado pelo Banco Central do
Brasil ou pela CVM ou usá-los para prestar garantias de operações próprias.
DA REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA
Art. 26. A taxa de administração será composta de (“Taxa Total de Administração”):
I.
valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1)
sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham
integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios
de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume
financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do
FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do
FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de
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Administração”) e que deverá ser pago diretamente a ADMINISTRADORA, observado o valor
mínimo mensal: de i) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais nos primeiros 6 (seis) meses contados
após a primeira integralização de cotas e de ii) R$ 20.000,00 (vinte mil
9 reais) do 7º (sétimo) mês
contado da primeira integralização de cotas, atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M
(Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, a
partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo (“Taxa de Administração”);

9

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

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
II.
valor calculado entre 0,01% (um centésimo por cento) e 0,06% (seis centésimos por cento) ao

ano à razão de 1/12 avos, correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser
pago à ADMINISTRADORA ou a terceiro por ela contratado para essa função, nos termos do § 2º
deste Artigo, calculada sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, considerando o valor
mensal equivalente a R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por cotista, com piso de R$ 3.000,00
(três mil reais) (“Taxa de Escrituração”) não podendo superar o limite de 0,06% (seis centésimos por
cento) supra citado; e
III.
valor equivalente a 1,10% a.a. (um inteiro e dez centésimos por cento) ao ano, calculado
sobre a mesma Base de Cálculo da Taxa de Administração, acima definida, correspondente aos
serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do FUNDO, a ser pago ao GESTOR, nos termos
do §3º deste artigo (“Taxa de Gestão”).
§ 1º. A Taxa Total de Administração será calculada mensalmente por período vencido e paga até o 5º
(quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados.
§ 2º. A ADMINISTRADORA pode estabelecer que parcelas da Taxa Total de Administração sejam
pagas diretamente pelo FUNDO aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório
dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração.
§ 3º. Em qualquer hipótese, os valores devidos a título de Taxa Total de Administração não
superarão o valor equivalente ao percentual de 1,36% (um inteiro e trinta e seis centésimos por
cento) aplicado sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração. Caso seja necessário qualquer
ajuste para respeitar tal limite máximo, o ajuste será realizado por meio da redução do montante
devido, no respectivo período, a título de Taxa de Gestão.
§ 4º. Além da remuneração que lhe é devida nos termos do caput, o GESTOR fará jus a uma taxa de
performance (“Taxa de Performance”): a partir do dia em que ocorrer a primeira integralização de
cotas, a qual será
(i)

provisionada mensalmente pelo Administrador;

(ii)

paga semestralmente, até o dia 15 (quinze) do 1º (primeiro) mês subsequente ao
encerramento do semestre, diretamente pelo FUNDO ao GESTOR, observado que o
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pagamento da Taxa de Performance apurada ao final de determinado semestre poderá ser
feito de forma parcelada ao longo do semestre seguinte se assim for solicitado pelo GESTOR;
e
9

9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA,
ESPECIAL
(iii) EM
calculada
da seguinte forma:A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
VT Performance = 0,20 x [(Va)-(Índice de Correção*Vb)]
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO”

Va = rendimento efetivamente distribuído aos cotistas no semestre (caso não tenha
atingido performance, adiciona o valor distribuído do(s) semestre(s) anteriores,
corrigido pelo Índice de Correção), atualizado e apurado conforme fórmula abaixo:
This image cannot currently be displayed.

M = Mês referência;
N = Mês subsequente ao encerramento da oferta ou mês subsequente ao último
mês em que houve pagamento de Taxa de Performance.

Índice de Correção = Variação do Benchmark (IPCA + X, sendo que o “X” é a média
aritmética do Yield IMA-B 5 (títulos com prazo para o vencimento até cinco anos),
divulgado diariamente pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website). O fator “X” que vigorará para
um determinado período de apuração será o apurado no semestre imediatamente
anterior (exemplificativamente, o fator “X” será calculado para o período de 1 de
janeiro a 30 de junho para a apuração da Taxa de Performance de 1 de julho a 31 de
dezembro, a ser paga em janeiro do ano subsequente) e será ajustado a uma base
semestral. Tendo em vista a data de apuração da Taxa de Performance, será utilizada a
variação mensal do IPCA divulgada no mês anterior. Esta taxa não representa e nem
deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa,
garantia ou sugestão de rentabilidade ou de isenção de riscos para os cotistas.
Vb = somatório do valor total integralizado pelos investidores desde a primeira
integralização de cotas durante o prazo de duração do fundo pelos investidores
deduzido eventuais amortizações de cotas, consideradas pro rata temporis no período
de apuração.

§ 5º. As datas de apuração da Taxa de Performance corresponderão sempre ao último dia dos meses
de junho e dezembro, independentemente do exercício da faculdade do Gestor de postergar a data de
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9

pagamento da Taxa de Performance, nos termos do §4º acima.

§ 6º. É vedada
cobrança da Taxa de Performance DO
quando FUNDO
o valor da cota
FUNDO for inferior
ao
LEIA O PROSPECTO
E Oa REGULAMENTO
ANTES
DE ACEITAR
9 do
seu valor por ocasião da última cobrança efetuada. Nesses termos, caso o valor da cota do FUNDO,
A OFERTA,
EM ESPECIAL
A inferior
SEÇÃO
“FATORES
DE apuração
RISCO”
em determinada
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de Performance com resultado
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o valor da
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§ 7º. Entende-se por “valor da cota” aquele resultante da divisão do valor do patrimônio líquido do
FUNDO pelo número de cotas do FUNDO, apurados, ambos, no encerramento do dia, assim
entendido como o horário de fechamento do mercado em que as cotas do FUNDO são negociadas,
conforme dispõe o § 1º do artigo 1º da Instrução da CVM 555/14.
§8º Caso sejam realizadas novas emissões de cotas posteriormente à Primeira Emissão: (i) a Taxa de
Performance será provisionada separadamente para as tranches correspondentes a cada emissão de
cotas; e (ii) a Taxa de Performance em cada data de apuração será o eventual resultado positivo entre
a soma dos valores apurados para cada tranche.
§9º Para a primeira emissão de cotas, a taxa de performance será devida somente a partir do
encerramento da Oferta.
DA SUBSTITUIÇÃO DA ADMINISTRADORA E DO GESTOR
Art. 27. A ADMINISTRADORA e o GESTOR serão substituídos nos casos de sua destituição
pela Assembleia Geral de Cotistas, de sua renúncia e de seu descredenciamento, nos termos
previstos na Instrução CVM nº 472/08, assim como na hipótese de sua dissolução, liquidação
extrajudicial ou insolvência.
§ 1º. Nas hipóteses de renúncia ou de descredenciamento da ADMINISTRADORA ou do
GESTOR pela CVM, ficará a ADMINISTRADORA obrigada a:
Convocar imediatamente Assembleia Geral de Cotistas para eleger sua sucessora ou o
I.
novo gestor, conforme o caso, ou deliberar sobre a liquidação do FUNDO, a qual deverá ser
efetuada pela ADMINISTRADORA, ainda que após sua renúncia; e
II.
No caso de renúncia ou descredenciamento da ADMINISTRADORA, permanecer no
exercício de suas funções até ser averbada, no Cartório de Registro de Imóveis, nas matrículas
referentes aos bens imóveis e direitos integrantes do patrimônio do FUNDO, a ata da
Assembleia Geral de Cotistas que eleger seu substituto e sucessor na propriedade fiduciária
desses bens e direitos, devidamente aprovada pela CVM e registrada em Cartório de Títulos e
Documentos.
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§ 2º. É facultado aos cotistas que detenham ao menos 5% (cinco por cento) das cotas emitidas, a
convocação da assembleia geral, caso a ADMINISTRADORA não convoque a assembleia de
que trata o § 1º, inciso I, no prazo de 10 (dez) dias contados da renúncia.
9

9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA,
ESPECIAL
SEÇÃO
“FATORES DEcabeRISCO”
§ 3º. EM
No caso
de liquidação A
extrajudicial
da ADMINISTRADORA,
ao liquidante
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designado pelo Banco
Central
do Brasil,ANTES
sem prejuízoDE
do disposto
neste Regulamento, convocar
a Assembleia Geral, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, contados da data de publicação, no Diário
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
Oficial da União, do ato que decretar a liquidação extrajudicial, a fim de deliberar sobre a
eleição de nova administradora e a liquidação ou não do FUNDO.
§ 4º. Em caso de substituição da ADMINISTRADORA, caberá ao liquidante praticar todos os
atos necessários à gestão regular do patrimônio do FUNDO, até ser procedida a averbação
referida no § 1º, inciso II. Em caso de substituição do GESTOR, caberá à ADMINISTRADORA
praticar todos os atos necessários à gestão regular do FUNDO, até ser precedida a nomeação de
novo gestor.
§ 5º. Aplica-se o disposto no §1º, inciso II, mesmo quando a Assembleia Geral de Cotista
deliberar a liquidação do FUNDO em consequência da renúncia, da destituição ou da liquidação
extrajudicial da ADMINISTRADORA, cabendo à Assembleia Geral de Cotistas, nestes casos,
eleger nova administradora para processar a liquidação do FUNDO.

§ 6º. Para o caso de liquidação extrajudicial da ADMINISTRADORA, se a Assembleia Geral de
Cotistas não eleger nova administradora no prazo de 30 (trinta) Dias Úteis contados da
publicação no Diário Oficial do ato que decretar a liquidação extrajudicial, o Banco Central do
Brasil nomeará uma instituição para processar a liquidação do FUNDO.
§ 7º. Nas hipóteses referidas no caput, bem como na sujeição ao regime de liquidação judicial
ou extrajudicial, a ata da Assembleia Geral de Cotistas que eleger nova administradora,
devidamente aprovada e registrada na CVM, constitui documento hábil para averbação, no
Cartório de Registro de Imóveis, da sucessão da propriedade fiduciária dos bens imóveis
integrantes do patrimônio do FUNDO.
§ 8º. A sucessão da propriedade fiduciária de bem imóvel integrante de patrimônio do FUNDO
não constitui transferência de propriedade.
§ 9º. A Assembleia Geral que substituir ou destituir a ADMINISTRADORA deverá, no mesmo
ato, eleger seu substituto ou deliberar quanto à liquidação do FUNDO.
Art. 29. Caso a ADMINISTRADORA renuncie às suas funções ou entre em processo de
liquidação judicial ou extrajudicial, correrão por sua conta os emolumentos e demais despesas
relativas à transferência, ao seu sucessor, da propriedade fiduciária dos bens imóveis e direitos

Internal Use Only

33

222
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ACEITAR
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
locação Internacional: foco de atuação atual em NY.
”
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

9

integrantes do patrimônio do FUNDO.

DA ASSEMBLEIA
GERAL DOS COTISTASDO FUNDO
LEIA O PROSPECTO
E O REGULAMENTO
9 ANTES DE ACEITAR
A OFERTA,
EM
ESPECIAL
SEÇÃO
Art. 30.
Compete
privativamente A
à Assembleia
Geral“FATORES
deliberar sobre: DE RISCO”
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Demonstrações financeiras apresentadas pela ADMINISTRADORA;
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

II.
Alteração do regulamento do FUNDO, incluindo, mas não se limitando, à alteração da
Política de Investimentos do FUNDO, tal como previsto no artigo 3º deste Regulamento;
III.

Destituição ou substituição da ADMINISTRADORA e escolha de seu substituto;

IV.

Fusão, incorporação, cisão e transformação do FUNDO;

V.
Dissolução e liquidação do FUNDO, naquilo que não estiver disciplinado neste
Regulamento;
VI.
Eleição e destituição de representante dos cotistas, fixação de sua remuneração, se
houver, e aprovação do valor máximo das despesas que poderão ser incorridas no exercício de
suas atividades, caso aplicável;
VII.

Alteração do prazo de duração do FUNDO;

VIII. Aprovação dos atos que configurem potencial conflito de interesse nos termos do
presente Regulamento e da legislação e normas vigentes;
IX.

Alteração da Taxa de Administração da ADMINISTRADORA; e

X.
Apreciação do laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de cotas do
FUNDO.
XI.

Emissão de novas cotas do FUNDO.

§ 1º. A Assembleia Geral que examinar e deliberar sobre as matérias previstas no inciso I deste
artigo deverá ser realizada, anualmente, até 120 (cento e vinte) dias após o término do exercício
social.
§ 2º. A Assembleia Geral referida no § 1º somente pode ser realizada no mínimo 30 (trinta) dias
após estarem disponíveis aos cotistas as demonstrações contábeis auditadas relativas ao
exercício encerrado.
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§ 3º. A Assembleia Geral a que comparecerem todos os cotistas poderá dispensar a observância

do prazo
no parágrafo anterior.
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cotistas.

Art. 31. Compete à ADMINISTRADORA convocar a Assembleia Geral de Cotistas,
respeitados os seguintes prazos:
I.

30 (trinta) dias de antecedência no caso das Assembleias Gerais Ordinárias; e

II.

15 (quinze) dias de antecedência, no caso das Assembleias Gerais Extraordinárias.

§ 1º. A Assembleia Geral de Cotistas poderá também ser convocada diretamente por cotista(s)
que detenha(m), no mínimo 5% (cinco por cento) das cotas emitidas pelo FUNDO ou pelo
representante dos cotistas, eleito conforme artigo 39 deste Regulamento, observado o disposto
no presente Regulamento.
§ 2º. A convocação por iniciativa dos cotistas ou do seu representante será dirigida à
ADMINISTRADORA, que deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do
recebimento, realizar a convocação da assembleia geral às expensas dos requerentes, salvo se a
Assembleia Geral de Cotistas assim convocada deliberar em contrário.
Art. 32. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita por correspondência
encaminhada a cada cotista, observadas as seguintes disposições:
Da convocação constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a
I.
assembleia;
II.
A convocação de 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 Geral de Cotistas; e
O aviso de convocação deve indicar o local onde o cotista pode examinar os documentos
III.
pertinentes à proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral de Cotistas.
§ 1º. A assembleia Geral de Cotistas se instalará com a presença de qualquer número de cotistas.
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§ 2º. A ADMINISTRADORA do FUNDO deve colocar, na mesma data da convocação, todas
as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto:

9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
Em sua página na rede mundial de computadores;
I.
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO
FUNDO
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DEnaACEITAR
II.
No Sistema deDO
Envio
de Documentos,
disponível
página da CVM na rede mundial de
computadores; e
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

III.
Na página da entidade administradora do mercado organizado em que as cotas do
FUNDO estejam admitidas à negociação.
§ 3º. Por ocasião da Assembleia Geral Ordinária do FUNDO, os cotistas que detenham, no
mínimo, 3% (três por cento) das cotas emitidas do FUNDO ou o(s) representante(s) de cotistas
podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à ADMINISTRADORA, a
inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, que passará a ser
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.
§ 4º. O pedido de que trata o § 3º acima deve vir acompanhado de todos os documentos
necessários ao exercício do direito de voto, inclusive aqueles mencionados no § 2º do artigo 19A da Instrução CVM nº 472/08, e deve ser encaminhado em até 10 (dez) dias contados da data
de convocação da Assembleia Geral Ordinária.
§ 5º. O percentual de que trata o § 3º acima deverá ser calculado com base nas participações
constantes do registro de cotistas na data de convocação da Assembleia Geral Ordinária.
§ 6º. A presença da totalidade dos cotistas supre a falta de convocação.
Art. 33. Todas as decisões em Assembleia Geral deverão ser tomadas por votos dos cotistas que
representem a maioria simples das cotas dos presentes, correspondendo a cada cota um voto,
não se computando os votos em branco, excetuadas as hipóteses de quórum qualificado e
maioria absoluta previstas neste Regulamento.
§ 1º. Por maioria simples entende-se a maioria de votos dos cotistas presentes na Assembleia
Geral (“Maioria Simples”). Por Quórum Qualificado entende-se o voto dos cotistas conforme
definido no § 2º abaixo.
§ 2º. As matérias previstas nos incisos II, III, IV, V, VIII, IX e X do artigo 30 acima dependem
da aprovação por maioria de votos dos cotistas presentes que representem:
(i)
no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das cotas emitidas pelo FUNDO, caso este
tenha mais de 100 (cem) cotistas; ou
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(ii)

no mínimo metade das cotas emitidas pelo FUNDO, caso este tenha até 100 (cem)

cotistas.E O REGULAMENTO DO FUNDO
LEIA O PROSPECTO
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A OFERTA,
EM
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A SEÇÃO
“FATORES
RISCO”
percentuais
de que trata este
artigo 33, caput
e § 2º, deverão ser DE
determinados
com base
§ 3º. Os
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no número de cotistas
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FUNDO indicados
no registro
cotistas na data de convocação da
respectiva assembleia, cabendo à ADMINISTRADORA informar no edital de convocação qual
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
será o percentual aplicável nas assembleias que tratem das matérias sujeitas ao quórum
qualificado.
Art. 34. Somente poderão votar na Assembleia Geral os cotistas inscritos no registro de cotistas
na data da convocação da assembleia, observadas as disposições do artigo 14 e parágrafos deste
Regulamento.
Art. 35. Têm qualidade para comparecer à Assembleia Geral os representantes legais dos
cotistas ou seus procuradores legalmente constituídos há menos de um ano.
Art. 36. A ADMINISTRADORA poderá encaminhar aos cotistas pedido de procuração,
mediante correspondência, física ou eletrônica, ou anúncio publicado.
§ 1º. O pedido de procuração deverá satisfazer aos seguintes requisitos: a) conter todos os
elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido; b) facultar ao cotista o
exercício de voto contrário, por meio da mesma procuração, ou com indicação de outro
procurador para o exercício deste voto; c) ser dirigido a todos os cotistas.
§ 2º. É facultado a cotistas que detenham, conjunta ou isoladamente, 0,5% (meio por cento) ou
mais do total de cotas emitidas solicitar à ADMINISTRADORA o envio de pedido de
procuração de que trata o artigo 23 da Instrução CVM nº 472/08 aos demais cotistas do
FUNDO, desde que tal pedido contenha todos os elementos informativos necessários ao
exercício do voto pedido mencionados no §1º supra, bem como: a) reconhecimento da firma do
cotista signatário do pedido; e b) cópia dos documentos que comprovem que o signatário tem
poderes para representar os cotistas solicitantes, quando o pedido for assinado por
representantes.
§ 3º. A ADMINISTRADORA deverá encaminhar aos demais cotistas o pedido para outorga de
procuração em nome do cotista solicitante em até 5 (cinco) Dias Úteis, contados da data da
solicitação.
§ 4º. Os custos incorridos com o envio do pedido de procuração pela ADMINISTRADORA, em
nome de cotistas, serão arcados pelo FUNDO.
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Art. 37. Além de observar os quóruns previstos no artigo 33 deste Regulamento, as deliberações
da Assembleia Geral que tratarem da dissolução ou liquidação do FUNDO, da amortização das
cotas e da renúncia da ADMINISTRADORA, deverão atender
às demais condições
9
estabelecidas neste Regulamento e na legislação em vigor.

9

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

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO
DE ACEITARatendidos os requisitos
Parágrafo único. No
casoFUNDO
de renúnciaANTES
da ADMINISTRADORA,
estabelecidos na Instrução CVM nº 472/08, não tendo os cotistas deliberado a escolha do
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
substituto ou pela liquidação do FUNDO, caberá à ADMINISTRADORA adotar as

providências necessárias, no âmbito do judiciário, para proceder à sua substituição ou
liquidação.
Art. 38. As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas mediante processo de
consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta, telegrama ou
correio eletrônico (e-mail) dirigido pela ADMINISTRADORA a cada cotista, conforme dados
de contato contidos no boletim de subscrição ou, se alterado, conforme informado em
documento posterior firmado pelo cotista e encaminhado à ADMINISTRADORA, para resposta
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos
19, 19-A e 41, I e II da Instrução CVM nº 472/08.
§ 1º. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do
direito de voto.
§ 2º. Não podem votar nas Assembleias Gerais do FUNDO:
I.

Sua ADMINISTRADORA ou seu GESTOR;

II.

Os sócios, diretores e funcionários da ADMINISTRADORA ou do GESTOR;

III.
Empresas ligadas à ADMINISTRADORA ou ao GESTOR, seus sócios, diretores e
funcionários;
IV.

Os prestadores de serviços do FUNDO, seus sócios, diretores e funcionários;

V.
O cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua
propriedade que concorram para a formação do patrimônio do FUNDO; e
VI.

O cotista cujo interesse seja conflitante com o do FUNDO.

§ 3º. Não se aplica a vedação prevista no parágrafo anterior quando:
I.

Os únicos cotistas do FUNDO forem as pessoas mencionadas nos incisos I a VI;
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enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;
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9

Fonte: RBR

II.

Houver aquiescência expressa da maioria dos demais cotistas, manifestada na própria

Assembleia,
em instrumento de procuração DO
que se FUNDO
refira especificamente
à Assembleia
em
LEIA O PROSPECTO
E OouREGULAMENTO
DE ACEITAR
9 ANTES
que se dará a permissão de voto.
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO
ANTES DE ACEITAR
DO REPRESENTANTE
DOS COTISTAS
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
Art. 39. O FUNDO poderá ter 1 (um) representante de cotistas, a ser eleito e nomeado pela
Assembleia Geral, com prazo de mandato de 1 (um) ano, observado o prazo do § 3º abaixo, para
exercer as funções de fiscalização dos empreendimentos ou investimentos do FUNDO, em
defesa dos direitos e interesses dos cotistas, observado os seguintes requisitos:
I.

Ser cotista do FUNDO;

II.
Não exercer cargo ou função na ADMINISTRADORA ou no controlador da
ADMINISTRADORA, em sociedades por ela diretamente controladas e em coligadas ou outras
sociedades sob controle comum, ou prestar-lhes assessoria de qualquer natureza;
Não exercer cargo ou função na sociedade empreendedora dos imóveis que constituam
III.
objeto do FUNDO, ou prestar-lhe assessoria de qualquer natureza;
Não ser administrador ou gestor ou consultor de outros fundos de investimento
IV.
imobiliário;
V.

Não estar em conflito de interesses com o FUNDO; e

Não estar impedido por lei especial ou ter sido condenado por crime falimentar, de
VI.
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou
a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; nem ter sido condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela
CVM.
§ 1º. Compete ao representante de cotistas já eleito informar à ADMINISTRADORA e aos
cotistas do FUNDO a superveniência de circunstâncias que possam impedi-lo de exercer a sua
função.
§ 2º. A eleição do representante de cotistas pode ser aprovada pela Maioria Simples dos cotistas
presentes na assembleia e que, cumulativamente, representem, no mínimo:
I.
3% (três por cento) do total de cotas emitidas do FUNDO, quando o FUNDO tiver mais
de 100 (cem) cotistas; ou
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Fonte: RBR

II.
5% (cinco por cento) do total de cotas emitidas do FUNDO, quando o FUNDO tiver até
100 (cem) cotistas.
9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA,
ESPECIAL
A SEÇÃO
DEremuneração.
RISCO”
§ 3º. OEM
representante
de cotistas poderá
ser reeleito e“FATORES
não fará jus a qualquer

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
§ 4º. A função de representante dos cotistas é indelegável.
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

§ 5º. Sempre que a assembleia geral do FUNDO for convocada para eleger representantes de
cotistas, devem ser disponibilizadas as seguintes informações sobre o(s) candidato(s):
I.
Declaração dos candidatos de que atendem os requisitos previstos no artigo 26 da
Instrução CVM nº 472/08; e
II.
Nome, idade, profissão, CPF/CNPJ, e-mail, formação acadêmica, quantidade de cotas do
FUNDO que detém, principais experiências profissionais nos últimos 5 (cinco) anos, relação de
outros fundos de investimento imobiliário em que exerce a função de representante de cotista e a
data de eleição e de término do mandato, descrição de eventual condenação criminal e em
processo administrativo da CVM e as respectivas penas aplicadas, nos termos do item 12.1 do
Anexo 39-V da Instrução CVM nº 472/08.
Art. 40. Compete ao representante dos cotistas exclusivamente:
I.
Fiscalizar os atos da ADMINISTRADORA e verificar o cumprimento dos seus deveres
legais e regulamentares;
Emitir formalmente opinião sobre as propostas da ADMINISTRADORA, a serem
II.
submetidas à assembleia geral, relativas à emissão de novas cotas – exceto se aprovada nos
termos do inciso VIII do artigo 30 da Instrução CVM nº 472/08 –, transformação, incorporação,
fusão ou cisão do FUNDO;
III.
Denunciar à ADMINISTRADORA e, se esta não tomar as providências necessárias para
a proteção dos interesses do FUNDO, à assembleia geral, os erros, fraudes ou crimes que
descobrirem, e sugerir providências úteis ao FUNDO;
Analisar, ao menos
IV.
periodicamente pelo FUNDO;

trimestralmente,

as

informações

financeiras

elaboradas

V.
Examinar as demonstrações financeiras do FUNDO do exercício social e sobre elas
opinar;
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VI.

9

Elaborar relatório que contenha, no mínimo:

a)
descrição
das atividades desempenhadas no
exercício
findo; 9 ANTES DE ACEITAR
LEIA O PROSPECTO
E O REGULAMENTO
DO
FUNDO
A OFERTA,
EM
ESPECIAL
“FATORES
DEporRISCO”
indicação
da quantidade A
de SEÇÃO
cotas de emissão
do FUNDO detida
cada um dos
b)

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
representantes de cotistas;
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
c)
despesas incorridas no exercício de suas atividades; e

d)
opinião sobre as demonstrações financeiras do fundo e o formulário cujo conteúdo reflita
o Anexo 39-V da Instrução CVM nº 472/08, fazendo constar do seu parecer as informações
complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia geral;
VII.

Exercer essas atribuições durante a liquidação do FUNDO; e

VIII. Fornecer à ADMINISTRADORA em tempo hábil todas as informações que forem
necessárias para o preenchimento do item 12.1 do Anexo 39-V da Instrução CVM nº 472/08.
§ 1º. A ADMINISTRADORA é obrigada, por meio de comunicação por escrito, a colocar à
disposição do representante dos cotistas, em no máximo, 90 (noventa dias) dias a contar do
encerramento do exercício social, as demonstrações financeiras e o formulário de que trata a
alínea “d” do inciso VI deste artigo.
§ 2º. O representante de cotistas pode solicitar à ADMINISTRADORA esclarecimentos ou
informações, desde que relativas à sua função fiscalizadora.
§ 3º. Os pareceres e opiniões do representante de cotistas deverão ser encaminhados à
ADMINISTRADORA do FUNDO no prazo de até 15 (quinze) dias a contar do recebimento das
demonstrações financeiras de que trata a alínea “d” do inciso VI deste artigo e, tão logo
concluídos, no caso dos demais documentos para que a ADMINISTRADORA proceda à
divulgação nos termos dos artigos 40 e 42 da Instrução CVM nº 472/08.
Art. 41. O representante de cotistas deve comparecer às assembleias gerais do FUNDO e
responder aos pedidos de informações formulados pelos cotistas.
Parágrafo único. Os pareceres e representações individuais ou conjuntos do representante de
cotistas podem ser apresentados e lidos na assembleia geral do FUNDO, independentemente de
publicação e ainda que a matéria não conste da ordem do dia.
Art. 42. O representante de cotistas tem os mesmos deveres da ADMINISTRADORA nos
termos do artigo 33 da Instrução CVM nº 472/08.

Internal Use Only

41

230
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ACEITAR
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
locação Internacional: foco de atuação atual em NY.
”
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

9

Fonte: RBR

Art. 43. O representante de cotistas deve exercer suas funções no exclusivo interesse do
FUNDO.
9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA,
EM ESPECIAL
ADOSEÇÃO
DAS DESPESAS
E ENCARGOS
FUNDO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
Art. 44. Constituem encargos e despesas do FUNDO:
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
I.

Taxa de Administração, Taxa de Gestão e a Taxa de Performance;

II.
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas que recaiam
ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO;
III.
Gastos com correspondência, impressão, expedição e publicação de relatórios e outros
expedientes de interesse do FUNDO e dos cotistas, inclusive comunicações aos cotistas previstas no
Regulamento ou na regulamentação aplicável;
IV.
Gastos da distribuição primária de cotas, bem como com seu registro para negociação em
mercado organizado de valores mobiliários;
V.
Honorários e despesas do auditor independente encarregado da auditoria das demonstrações
financeiras do FUNDO;
VI.
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FUNDO, incluindo despesas relativas
à compra, venda, locação ou arrendamento dos imóveis que componham seu patrimônio;
VII. Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do
FUNDO, judicial ou extrajudicialmente, inclusive o valor de condenação que lhe seja eventualmente
imposta;
VIII. Honorários e despesas relacionadas às atividades de distribuição de cotas;
IX.
Honorários e despesas relacionadas à consultoria especializada prevista no inciso IV e V do
artigo 11 deste Regulamento;
X.

Custos com a contratação de formador de mercado para as cotas do FUNDO;

XI.

Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FUNDO, bem como
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a parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro, desde que não decorra diretamente de
culpa ou dolo da ADMINISTRADORA no exercício de suas funções;

9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
XII. Gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do
A OFERTA,
EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
fundo e realização de Assembleia Geral de Cotistas;

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
XIII. Taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários do FUNDO;
XIV. Gastos decorrentes de avaliações que sejam obrigatórias;

XV. Gastos necessários à manutenção, conservação e reparos de imóveis integrantes do
patrimônio do FUNDO;
XVI. Taxas de ingresso e saída dos fundos de que o FUNDO seja cotista, se for o caso;
XVII. Despesas com o registro de documentos em cartório; e
XVIII. Honorários e despesas relacionadas às atividades do representante dos cotistas.
§ 1º. Quaisquer despesas não expressamente previstas na regulamentação aplicável como encargos
ou despesas do FUNDO correrão por conta da ADMINISTRADORA.
§ 2º. As parcelas da taxa de administração e da taxa de performance devidas a prestadores de serviço
contratados pela ADMINISTRADORA nos termos deste Regulamento, serão pagas diretamente pelo
FUNDO aos respectivos prestadores de serviços contratados.
§ 3º. Não obstante o previsto no inciso IV do caput, conforme faculta o artigo 47, §4º, da Instrução
CVM nº 472/08, os gastos com a distribuição primária de cotas, bem como com seu registro para
negociação em mercado organizado de valores mobiliários, poderão ser arcados pelos subscritores
das novas cotas, caso assim deliberado quando da aprovação de cada emissão subsequente de cotas
do FUNDO.
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Art. 45. O FUNDO terá escrituração contábil própria, destacada daquela relativa à
ADMINISTRADORA, encerrando o seu exercício social em 30 de junho de cada ano.
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Art. 46. As demonstrações financeiras do FUNDO serão auditadas anualmente por empresa de
auditoria independente registrada na CVM.

9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
§ 1º. Os trabalhos de auditoria compreenderão, além do exame da exatidão contábil e
A OFERTA,
EM dos
ESPECIAL
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DEa RISCO”
conferência
valores integrantes
do ativo e “FATORES
passivo do FUNDO,
verificação do

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO
ANTES DE
ACEITAR
cumprimento das disposições
legais e regulamentares
por parte
da ADMINISTRADORA.
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
§ 2º. Para efeito contábil, será considerado como valor patrimonial das cotas o quociente entre o
valor do patrimônio líquido contábil atualizado do FUNDO e o número de cotas emitidas.
Art. 47. O FUNDO estará sujeito às normas de escrituração, elaboração, remessa e publicidade
de demonstrações financeiras editadas pela CVM.
DA AMORTIZAÇÃO DE COTAS, DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DO FUNDO
Art. 48. O FUNDO poderá amortizar parcialmente as suas cotas quando ocorrer a venda de
ativos, para redução do seu patrimônio ou sua liquidação, o que independerá de Assembleia
Geral de Cotistas.
§ 1º. A amortização parcial das cotas para redução do patrimônio do FUNDO implicará a
manutenção da quantidade de cotas existentes por ocasião da venda do ativo ou da amortização
dos ativos detidos pelo FUNDO, com a consequente redução do seu valor, na proporção da
diminuição do patrimônio representado pelo ativo alienado.

§ 2º. A amortização parcial das cotas será precedida de anúncio realizado pela
ADMINISTRADORA, às expensas do FUNDO, indicando a data em que será realizada a
amortização, o valor amortizado e os critérios que serão utilizados para estabelecer a data de
corte para verificar os cotistas que serão beneficiários da referida amortização. Na data da
implementação da amortização parcial, o valor da Cota será reduzido do valor correspondente
ao da sua amortização. Será realizado, na mesma data, o provisionamento da amortização
parcial. Somente fará jus ao recebimento da amortização o titular da Cota na data de realização
do anúncio de amortização parcial.
Art. 49. O FUNDO terá prazo indeterminado. Os Cotistas poderão aprovar a dissolução e
liquidação do FUNDO por meio de deliberação dos Cotistas reunidos Assembleia Geral, nos
termos do artigo 30 deste Regulamento.
Parágrafo único. No caso de dissolução ou liquidação, o valor do patrimônio do FUNDO será
partilhado entre os Cotistas, após a alienação dos ativos do FUNDO ou amortização integral dos
ativos detidos pelo FUNDO, na proporção de suas Cotas, após o pagamento de todos os
passivos, custos, despesas e encargos devidos pelo FUNDO, observado o disposto na Instrução
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CVM nº 472.

Art. 50.
o pagamento de todos os passivos,
despesas
encargos devidos
LEIA O PROSPECTO
EApós
O REGULAMENTO
DOcustos,
FUNDO
DE pelo
ACEITAR
9 eANTES
FUNDO, as Cotas serão amortizadas em moeda corrente nacional ou em ativos integrantes do
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patrimônio
FUNDO, se for o caso,
caso assim tenha
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ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
§ 1º. Para o pagamento da amortização será utilizado o valor do quociente obtido com a divisão
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
do montante obtido com a alienação dos ativos do FUNDO ou amortização dos ativos detidos
pelo FUNDO pelo número de Cotas em circulação.

§ 2º. Caso não seja possível a liquidação do FUNDO com a adoção dos procedimentos previstos
no §1º acima, a ADMINISTRADORA deverá promover, às expensas do FUNDO,
procedimento de avaliação independente, objetivando determinar o valor de liquidação forçada
dos ativos integrantes da carteira do FUNDO, envidando seus melhores esforços para promover
a venda dos ativos, pelo preço de liquidação forçada.
Art. 51. Nas hipóteses de liquidação do FUNDO, o auditor independente deverá emitir relatório
sobre a demonstração da movimentação do patrimônio líquido, compreendendo o período entre
a data das últimas demonstrações financeiras auditadas e a data da efetiva liquidação do
FUNDO.
Parágrafo único. Deverá constar das notas explicativas às demonstrações financeiras do
FUNDO análise quanto aos valores das amortizações terem sido efetuadas ou não em condições
equitativas e de acordo com a regulamentação pertinente, bem como quanto à existência ou não
de débitos, créditos, ativos ou passivos não contabilizados.
Art. 52. Após a amortização total das cotas do FUNDO, a ADMINISTRADORA deverá
promover o cancelamento do registro do FUNDO, mediante o encaminhamento à CVM (A) no
prazo de até 15 (quinze) dias, da seguinte documentação: (a) termo de encerramento firmado
pela ADMINISTRADORA em caso de pagamento integral aos Cotistas, ou a ata da Assembleia
Geral de Cotistas que tenha deliberado a liquidação do FUNDO, quando for o caso; (b) o
comprovante da entrada do pedido de baixa de registro no CNPJ do FUNDO; e (B) no prazo de
90 (noventa) dias, a demonstração de movimentação de patrimônio do FUNDO a que se refere o
artigo 50 da Instrução CVM nº 472, acompanhada do relatório do auditor independente.
DO FORO
Art. 53. Fica eleito o foro da Capital do estado de São Paulo, com expressa renúncia a outro, por
mais privilegiado que possa ser, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes deste
Regulamento.
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São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
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SUPLEMENTO CONSOLIDADO DA 3ª EMISSÃO DE COTAS
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SUPLEMENTO CONSOLIDADO DA 3ª EMISSÃO DE COTAS

Exceto se disposto de forma diversa, aplicam-se a este Suplemento os mesmos termos e definições
LEIA O PROSPECTO
E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
estabelecidos no Regulamento.
A OFERTA,
EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
XX. Número da emissão. A presente emissão representa a 3ª (terceira) emissão de cotas do Fundo;

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
XXI. Tipo
de Distribuição.
Primária;
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES
DE RISCO”
XXII.

Montante da 3ª emissão: R$150.000.031,50 (cento e cinquenta milhões, trinta e um reais e
cinquenta centavos), podendo ser diminuído em virtude da possibilidade de distribuição parcial, nos
termos descritos abaixo, e aumentado em virtude do exercício do Lote Adicional (conforme abaixo
definido).

XXIII. Quantidade de cotas: 1.435.407 (um milhão, quatrocentas e trinta e cinco mil, quatrocentas e sete)
Cotas da 3ª Emissão, podendo ser diminuída em virtude da possibilidade de distribuição parcial, nos
termos descritos abaixo, e aumentado em virtude do exercício do Lote Adicional.
XXIV.

Cotas adicionais: O montante inicial da Oferta poderá ser aumentado em função do exercício da
opção de emissão de Cotas da 3ª Emissão adicionais, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da
Instrução CVM 400, a critério do Administrador e do Gestor, de comum acordo com o Coordenador
Líder, aumentando em até 20% (vinte por cento) a quantidade das Cotas da 3ª Emissão originalmente
ofertadas, ou seja, 287.081 (duzentas e oitenta e sete mil e oitenta e uma) cotas adicionais (“Lote
Adicional”). As cotas do Lote Adicional serão destinadas a atender um eventual excesso de demanda
que venha a ser constatado no decorrer da Oferta. Não haverá opção de distribuição de lote
suplementar de cotas, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, considerando que a Oferta não
contará com agente estabilizador de preços das Cotas da 3ª Emissão.

XXV. Preço de emissão: O preço de emissão das Cotas da 3ª Emissão a ser pago pelos investidores da
Oferta (inclusive os Cotistas que exercerem o Direito de Preferência ou terceiros (cessionários) do
Direito de Preferência) será de R$104,50 (cento e quatro reais e cinquenta centavos) (“Preço de
Emissão”). O Preço de Emissão, considerando as condições de mercado verificadas, foi estipulado
considerando as perspectivas de rentabilidade do Fundo e o valor patrimonial da cota do Fundo
informado no último informe mensal do Fundo divulgado anteriormente à divulgação do Aviso ao
Mercado ou Anúncio de Início, conforme o caso (“Valor Patrimonial da Cota”), e também as
perspectivas de rentabilidade do Fundo.
XXVI.

Taxas e Custos da Oferta: Não serão cobradas taxa de ingresso e/ou saída dos subscritores das
Cotas. Os custos e despesas da Oferta serão arcados pelo Fundo.

XXVII. Distribuição parcial e montante mínimo da 3ª emissão: Será admitida a distribuição parcial das
Cotas da 3ª Emissão, respeitado o montante mínimo da Oferta correspondente a R$20.000.046,00
(vinte milhões e quarenta e seis reais) (“Montante Mínimo da Oferta”), correspondente a 191.388
(cento e noventa e uma mil, trezentas e oitenta e oito) Cotas da 3ª Emissão. Caso o Montante Mínimo
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Fonte: RBR

não seja atingido, a Oferta será cancelada. Caso haja integralização e a Oferta seja cancelada, os valores
já integralizados serão devolvidos aos respectivos investidores (inclusive os Cotistas que exercerem o
Direito de Preferência ou terceiros (cessionários) do Direito de Preferência), acrescidos de eventuais
9
rendimentos auferidos pelas aplicações realizadas pelo Fundo e com dedução, se for o caso, dos valores
relativos aos tributos incidentes. As Cotas da 3ª Emissão que não forem efetivamente subscritas e
integralizadas durante o prazo de colocação deverão ser canceladas. Em razão da possibilidade de
distribuição parcial das Cotas da 3ª Emissão e nos termos do artigo 31 da Instrução CVM 400, os
investidores da Oferta (inclusive os Cotistas que exercerem o Direito de Preferência ou terceiros
(cessionários) do Direito de Preferência), que desejarem subscrever Cotas da 3ª Emissão no âmbito da
Oferta, durante o período de alocação de ordens, ou que exercerem seu Direito de Preferência, durante
o período de exercício do Direito de Preferência, conforme o caso, poderão optar por condicionar sua
adesão à Oferta.

9

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

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

XXVIII. Regime de distribuição das Cotas: As Cotas serão colocadas de forma pública, sob o regime de
melhores esforços de colocação, observados os termos da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 472 e
das demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis.
XXIX.

Montante mínimo por investidor: R$1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais), correspondente a
10 (dez) Cotas da 3ª Emissão (“Montante Mínimo por Investidor”). O Montante Mínimo por Investidor
não é aplicável em caso de exercício do Direito de Preferência pelo Cotista ou terceiro cessionário.

XXX. Destinação dos recursos: Os recursos a serem captados no âmbito da Oferta serão destinados à
aquisição de Ativos AIvo, nos termos do Regulamento de forma discricionária e ativa pelo Gestor, sem
determinação de aquisição de qualquer ativo específico. Os Ativos Alvo definidos no Regulamento são:
a) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), desde que tenham sido objeto de oferta pública
registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado, nos termos da regulamentação em vigor; b)
Letras Hipotecárias (“LH”); c) Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); d) Letras Imobiliárias Garantidas
(“LIG”); e) cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”); f) certificados de potencial adicional de
construção emitidos com base na Instrução da CVM nº 401, de 29.12.2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 401”); g) cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) que tenham
como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que estes
certificados e cotas tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido
dispensado nos termos da regulamentação em vigor; h) cotas de fundos de investimento em
participações (FIP) que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas
aos FII ou de fundos de investimento em ações que sejam setoriais e que invistam exclusivamente em
construção civil ou no mercado imobiliário; e i) debêntures, cédulas de debêntures, cotas de fundos de
investimento, notas promissórias, e quaisquer outros valores mobiliários, desde que se trate de
emissores registrados na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos FII (“Ativos
Alvo”).
XXXI.

Número de séries: Série única.
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Fonte: RBR

XXXII. Procedimento para subscrição e integralização das Cotas: As Cotas serão subscritas utilizando-se os
procedimentos do sistema DDA, administrado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), a qualquer
tempo, dentro do prazo de colocação e observados os procedimentos indicados nos documentos da
9
Oferta. As Cotas deverão ser integralizadas, à vista e em moeda corrente nacional, pelo Preço de
Emissão, observado o disposto nos documentos da Oferta.

9
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ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
XXXIII. Negociação das Cotas: As Cotas serão registradas para negociação na B3, observado o disposto no
regulamento
do Fundo.
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO”

XXXIV. Público alvo da Oferta: A Oferta é destinada a: (i) “Investidores Institucionais”, quais sejam, os
investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9º-B da Instrução CVM nº 539, de 13.11.2013,
conforme alterada (“Instrução CVM 539”), que sejam fundos de investimentos, entidades
administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo
BACEN, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na
CVM e/ou na B3, seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência complementar e de
capitalização, em qualquer caso, com sede no Brasil, assim como, investidores pessoas físicas ou
jurídicas que formalizem Pedido de Subscrição em valor igual ou superior a R$1.000.065,00 (um milhão
e sessenta e cinco reais), que equivale à quantidade mínima de 9.570 (nove mil, quinhentos e setenta)
Cotas da 3ª Emissão, em qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, e que aceitem
os riscos inerentes a tal investimento. É vedada a subscrição de Cotas da 3ª Emissão por clubes de
investimento, nos termos dos artigos 26 e 27 da Instrução CVM nº 494, de 20.04.2011, conforme
alterada (“Instrução CVM 494”); e (ii) "Investidores Não Institucionais", quais sejam, investidores
pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliados ou com sede no Brasil, que não sejam
Investidores Institucionais e formalizem Pedido de Subscrição, junto a uma única Instituição
Participante da Oferta, em valor inferior a R$1.000.065,00 (um milhão e sessenta e cinco reais), que
equivale à quantidade máxima de 9.569 (nove mil, quinhentas e sessenta e nove) Cotas da 3ª Emissão
(“Investidores”).
XXXV.

Direito de Preferência: Direito conferido aos Cotistas detentores de cotas do Fundo, devidamente
integralizadas, na data de divulgação do anúncio de início da Oferta e que estejam em dia com suas
obrigações para com o Fundo, na proporção do número de cotas do Fundo que possuírem, conforme
aplicação do fator de proporção de 0,73421489158, nos termos dos documentos da Oferta. Os Cotistas
poderão ceder, a título oneroso ou gratuito, total ou parcialmente, seu Direito de Preferência entre os
próprios Cotistas ou a terceiros, respeitando-se os prazos operacionais estabelecidos pela B3.

XXXVI. Direitos das Cotas: As Cotas da 3ª Emissão atribuirão aos seus titulares direitos iguais aos das cotas
já existentes, inclusive no que se refere aos pagamentos de rendimentos e amortizações, caso aplicável,
observado que os documentos da Oferta deverão dispor sobre o direito das Cotas da 3ª Emissão com
relação aos próximos rendimentos e amortizações, caso aplicável, que vierem a ser distribuídos pelo
Fundo.
XXXVII.

Período de colocação: Até 6 (seis) meses contados da data de divulgação do anúncio de início da
Oferta, ou até a data de divulgação do anúncio de encerramento da Oferta, o que ocorrer primeiro.
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XXXVIII.

Coordenadores da Oferta: GUIDE INVESTIMENTOS S.A CORRETORA DE VALORES, instituição

sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado
LEIA O PROSPECTOintegrante
E OdoREGULAMENTO
DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 27º andar, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 65.913.436/0001na qualidade
de Coordenador
(“Coordenador
Líder”), GENIAL INVESTIMENTOS
CORRETORA
A OFERTA,DE17,EM
ESPECIAL
ALíder
SEÇÃO
“FATORES
DE RISCO”
VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários,

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, Sala 913,
parte,
inscrita
no CNPJ sob o nºDE
27.652.684/0001-62,
A OFERTA, EM ESPECIAL
A Botafogo,
SEÇÃO
“FATORES
RISCO” e ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários,
com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, 18º
andar, Botafogo, inscrita no CNPJ sob o nº 13.293.225/0002-06, na qualidade de Coordenadores
Contratados (“Coordenadores Contratados”), os quais poderão contratar, direta ou indiretamente,
terceiros integrantes do sistema de distribuição para distribuir Cotas no âmbito da Oferta.
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DECLARAÇÃO DA ADMINISTRADORA

LEIA O PROSPECTO E O
REGULAMENTO
DOINSTRUÇÃO
FUNDO
ANTES
DE ACEITAR
9 CVM
PARA
FINS DO ARTIGO 56 DA
400
A BTG PACTUAL
SERVIÇOS FINANCEIROS
S.A. DTVM, instituição
financeira com
A OFERTA,
EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES
DE RISCO”
sede na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº

ROSPECTO E O 501
REGULAMENTO
DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
– 5º andar parte, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia (“CNPJ/ME”)
sob o nº 59.281.253/0001-23,
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES
DE RISCO” neste ato representada nos
termos de seu estatuto social, na qualidade de administradora (“Administradora”) do
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO
ESTRUTURADO (atual denominação do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito
Imobiliário High Yield), inscrito no CNPJ/ME nº 30.166.700/0001-11 (“Fundo”), o qual
realizará a sua 3ª (terceira) emissão de cotas, no âmbito da oferta pública de distribuição
primária de cotas (“Oferta”), vem, nos termos do artigo 56 da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”), expor e declarar o quanto segue:
A Administradora declara que:
(i)
o prospecto (tanto na versão preliminar quanto na definitiva) da Oferta
(“Prospecto”) conterá, na sua data de divulgação, as informações relevantes
necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta e do Fundo, suas atividades,
os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes;
(ii)
as informações prestadas no Prospecto, bem como aquelas fornecidas ao mercado
durante todo o período da Oferta, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)
as informações prestadas ao mercado durante todo o prazo de distribuição e/ou
que venham a integrar o Prospecto são suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iv)
o Prospecto foi elaborado de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas
não se limitando, a Instrução CVM 400;
(v)
as informações prestadas no estudo de viabilidade constante como anexo ao
Prospecto são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta; e
(vi)
é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das
informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2021.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
ANA CRISTINA FERREIRA
DA COSTA:04293386785
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Fonte: RBR

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
LEIA O PROSPECTO E OPARA
REGULAMENTO
DOINSTRUÇÃO
FUNDO
ANTES
DE ACEITAR
9 CVM
FINS DO ARTIGO 56 DA
400

A OFERTA,
EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
GUIDE INVESTIMENTOS S.A CORRETORA DE VALORES, instituição integrante do sistema

ROSPECTO E O de
REGULAMENTO
DO
FUNDO
DE ACEITAR
distribuição de valores
mobiliários,
comANTES
sede na cidade
de São Paulo, estado de São Paulo,
na
Rua
Iguatemi,
nº
151,
5º
andar,
Itaim
Bibi,
inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 65.913.436/0001-1, neste ato representada

nos termos de seu estatuto social, na qualidade de coordenador líder (“Coordenador Líder”)
da oferta pública de distribuição primária de cotas da 3ª (terceira) emissão do FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO (atual
denominação do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário High Yield),
inscrito no CNPJ/ME nº 30.166.700/0001-11 (“Fundo” e “Oferta”, respectivamente),
administrado
pelo
BTG
PACTUAL
SERVIÇOS
FINANCEIROS
S.A.
DTVM
(“Administradora”), vem, nos termos do artigo 56 da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução
CVM 400”), expor e declarar o quanto segue:
(i)
tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar que
(a) as informações prestadas pela Administradora são verdadeiras, consistentes, corretas e
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da
Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição,
inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro do Fundo e as
constantes do estudo de viabilidade anexo ao Prospecto (conforme definido abaixo), são
suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da
Oferta.

(ii)
o prospecto (tanto na versão preliminar como na definitiva) da Oferta (“Prospecto”),
conterá, na sua data de divulgação, as informações relevantes necessárias ao conhecimento
pelos investidores da Oferta e do Fundo, suas atividades, os riscos inerentes à sua atividade
e quaisquer outras informações relevantes;
(ii)
as informações prestadas no Prospecto por ocasião do registro da Oferta, bem como
aquelas fornecidas ao mercado durante todo o período da Oferta são e serão (conforme o
caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e
(iv)
o Prospecto foi elaborado de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se
limitando, a Instrução CVM 400.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2021.
GUIDE INVESTIMENTOS S.A CORRETORA DE VALORES
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9 ANTES DE ACEITAR
ĨƵŶĚŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ ŝŶƐĐƌŝƚŽ DO
ŶŽ EW:
ƐŽď Ž
ŶǑ ϯϬ͘ϭϲϲ͘ϳϬϬͬϬϬϬϭͲϭϭ͕
A OFERTA,
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A SEÇÃO
“FATORES
RISCO”
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽ
ƉĞůŽESPECIAL
d' WĂĐƚƵĂů ^ĞƌǀŝĕŽƐ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
^͘͘ dsDDE
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FUNDO
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ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞͿ ĨŽŝ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉĞůĂ ZZ '^dK  ZhZ^K^ >d͘
A OFERTA, EM ESPECIAL
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SEÇÃO
“FATORES
RISCO”
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WĂƌĂ Ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞƐƚĞ ƐƚƵĚŽ͕ ĨŽƌĂŵ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ƉƌĞŵŝƐƐĂƐ ĚĂ 'ĞƐƚŽƌĂ Ă ƌĞƐƉĞŝƚŽ ĚĞ
ĞǀĞŶƚŽƐĨƵƚƵƌŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽĞĚĞŵĂŝƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ
ƉĞƌŵŝƚŝĚŽƐ͘ ĂĚŽƐ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ ĚŝǀƵůŐĂĚŽƐ ƉŽƌ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ ƚĂŵďĠŵ
ĨŽƌĂŵ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ŶĂƐ ƉƌŽũĞĕƁĞƐ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ŶŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨĞƌĞ ăƐ ĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐ
ƋƵĂŶƚŽĂŽƐƚŝǀŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌĞăŝŶĨůĂĕĆŽ͘ŝĂŶƚĞŽĞǆƉŽƐƚŽ͕ƐĂůŝĞŶƚĂŵŽƐƋƵĞŽƐƚƵĚŽ
ŶĆŽĚĞǀĞƐĞƌĞŶƚĞŶĚŝĚŽĐŽŵŽƵŵĂƉƌŽŵĞƐƐĂŽƵŐĂƌĂŶƚŝĂĚĞƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽ&ƵŶĚŽ͘

KƐƚƵĚŽĞƐƚĄĚŝǀŝĚŝĚŽĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗

o ĞƐĐƌŝĕĆŽĚĂ'ĞƐƚŽƌĂ
o sŝƐĆŽ'ĞƌĂůĚŽŽŶƚĞǆƚŽDĂĐƌŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽ
o sŝƐĆŽ'ĞƌĂůĚŽDĞƌĐĂĚŽĚĞ&ƵŶĚŽƐĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ
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o /ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂKĨĞƌƚĂ
o WƌĞŵŝƐƐĂƐhƚŝůŝǌĂĚĂƐŶŽƐƚƵĚŽ
o ŶĞǆŽƐ

KƐ ƚĞƌŵŽƐ ĂƋƵŝ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ Ğŵ ůĞƚƌĂ ŵĂŝƷƐĐƵůĂ ƚĞƌĆŽ Ž ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ Ă ĞůĞƐ ĂƚƌŝďƵşĚŽ ŶŽ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ ŶŽ WƌŽƐƉĞĐƚŽ WƌĞůŝŵŝŶĂƌ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ WƷďůŝĐĂ ĚĞ ŽƚĂƐ ĚĂ dĞƌĐĞŝƌĂ
ŵŝƐƐĆŽĚŽ&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽZZƌĠĚŝƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽŽƵ
ŶŽWƌŽƐƉĞĐƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽWƷďůŝĐĂĚĞŽƚĂƐĚĂdĞƌĐĞŝƌĂŵŝƐƐĆŽĚŽ&ƵŶĚŽ
ĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽZZƌĠĚŝƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽ͘
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ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͗ ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͕
/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ
;ZZZϭϭ Ğ ZZzϭϭͿ͕
ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDOƌĠĚŝƚŽ
ANTES
DE ACEITAR
DƵůƚŝĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂͬFundos de Investimento Imobiliário (“FII’s”) >ŝƐƚĂĚŽƐ;ZZ&ϭϭͿ͕
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ZĞŶĚĂͲ“Tijolo” (RBRP11 e RBRL11) e Investimentos Internacionais;
✓ ϯϱWƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞĚŝĐĂĚŽƐĞŵŽĚĞůŽĚĞWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǀŝǀŽĐŽŵƉŽƐƚŽƉŽƌϵƐſĐŝŽƐ
ĞĞǆĞĐƵƚŝǀŽƐĐŽŵĂŵƉůĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂŶŽŵĞƌĐĂĚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽĞĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͘

9

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

&ŽŶƚĞϷ͗E/D;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŶďŝŵĂ͘ĐŽŵ͘ďƌͬƉƚͺďƌͬŝŶĨŽƌŵĂƌͬƌĂŶŬŝŶŐͬĨƵŶĚŽƐͲĚĞͲŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽͿ
&ŽŶƚĞĚĞŵĂŝƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͗'ĞƐƚŽƌĂ


✓ 'ĞƐƚŽƌĂĞƐƚĄŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗




&ŽŶƚĞ͗'ĞƐƚŽƌĂ



'ĞƐƚŽƌĂĂƚƵĂĞŵϱĄƌĞĂƐĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĚĞŶƚƌŽĚŽŵĞƌĐĂĚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ƚĞŶĚŽĐĂĚĂƵŵĂ
ĚĞůĂƐĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͗



Ϯ
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ACEITAR
”

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

locação Internacional: foco de atuação atual em NY.

9

Fonte: RBR

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”



&ŽŶƚĞ͗'ĞƐƚŽƌĂ


A atuação em diversas “caixinhas”, na visão da 'ĞƐƚŽƌĂ͕ƚƌĂǌĚŝǀĞƌƐŽƐĞĨĞŝƚŽƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ
ŶĂŐĞƐƚĆŽĚĞƐĞƵƐĨƵŶĚŽƐ͕ĞŶƚƌĞĞůĞƐ͗

✓ ^ŝŶĞƌŐŝĂĞŶƚƌĞŽƐƚŝŵĞƐĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĚĞŐĞƐƚĆŽĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐŶŽƵŶŝǀĞƌƐŽ
ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͖
✓ ůƚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞŽƌŝŐŝŶĂĕĆŽĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĚŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͖Ğ
✓ ŶĄůŝƐĞĐƌŝƚĞƌŝŽƐĂĚĞŽŶĚĞƐĞŝŶǀĞƐƚŝƌ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĐĂĚĂĐŝĐůŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͘

 'ĞƐƚŽƌĂ ĐŽŶƚĂ ĐŽŵ Ƶŵ ƚŝŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚĆŽ ĚĞĚŝĐĂĚŽ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ĚĞ
ƌĠĚŝƚŽ͕ĨŽƌŵĂĚŽĂƚƵĂůŵĞŶƚĞƉŽƌϱ;ĐŝŶĐŽͿƉĞƐƐŽĂƐ͕ĂůĠŵĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŵŝƚġĚĞ
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĚĂ'ĞƐƚŽƌĂ͘

 ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ŽĐŽƌƌĞ ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ ŶŽ Žŵŝƚġ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĂ
'ĞƐƚŽƌĂ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƌĞƵŶŝƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ĐŽŵƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚĞƐĞŵĂŶĂů͕ƐĞŶĚŽƋƵĞƚŽĚŽƐ
ŽƐŶŽǀŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĚĞǀĞŵƐĞƌĂƉƌŽǀĂĚŽƐĚĞŵĂŶĞŝƌĂƵŶąŶŝŵĞƉĞůŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽ
Žŵŝƚġ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͘ KƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ƐĆŽ ƚŽĚŽƐ ƐſĐŝŽƐ ĚĂ 'ĞƐƚŽƌĂ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ͕
ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ Ġ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ƉĞůŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ͗ ZŝĐĂƌĚŽ ůŵĞŶĚƌĂ͕ 'ƵŝůŚĞƌŵĞ
ƵĞŶŽEĞƚƚŽ͕ĂŝŽĂƐƚƌŽĞ'ƵŝůŚĞƌŵĞŶƚƵŶĞƐ;ƋƵĞĠŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚĞ
ƌĠĚŝƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽͿ͘

ďĂŝǆŽƵŵĂďƌĞǀĞĚĞƐĐƌŝĕĆŽĚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůĚĂĞƋƵŝƉĞĚĞĚŝĐĂĚĂĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚĞ
ƌĠĚŝƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽĞĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŵŝƚġĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͗


ϯ
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

locação Internacional: foco de atuação atual em NY.

9

Fonte: RBR

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”



&ŽŶƚĞ͗ZZƐƐĞƚ



 ĄƌĞĂ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ĚĂ 'ĞƐƚŽƌĂ ƉŽƐƐƵŝ ƐŽď ŐĞƐƚĆŽ ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ ZΨ ϵϴϵ ŵŝůŚƁĞƐ͕ Ğŵ ϯ
ǀĞşĐƵůŽƐ ;ĚĂƚĂͲďĂƐĞ͗ ĚĞǌͬϮϬͿ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ ŶŽ &ƵŶĚŽƐ͘Ed͗
/ŶĨŽƌŵĞ DĞŶƐĂů ĚŽƐ &ƵŶĚŽƐ ĚĞ ƌĠĚŝƚŽ ,ŝŐŚ 'ƌĂĚĞ͕ ƌĠĚŝƚŽ ƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽ Ğ ^ƉĞĐŝĂů
KƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ͘

ŽŵďĂƐĞŶĂĞƋƵŝƉĞĚĂ'ĞƐƚŽƌĂĞƚƌĂĐŬƌĞĐŽƌĚĚĂĄƌĞĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͕ĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵĞĨĞƚŝǀĂĂůŽĐĂĕĆŽĚŽ&ƵŶĚŽ͕ƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂǀŝĄǀĞůƚĠĐŶŝĐĂĞ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ͘

KƐĂƐƉĞĐƚŽƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐĞĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĞƌĆŽƉŽƌŵĞŶŽƌŝǌĂĚŽƐĂďĂŝǆŽ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĂůŐƵŶƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂŝƐ͘




ϰ
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
atual
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte:sŝƐĆŽ'ĞƌĂůĚŽŽŶƚĞǆƚŽDĂĐƌŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽ
RBR em NY.

9

esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;


ACEITAR
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO ANTES DE
 ĐƌŝƐĞ ƌĞĐĞŶƚĞ ƉƌŽǀŽĐĂĚĂ ƉĞůĂ Ks/Ͳϭϵ ƚƌŽƵǆĞ ŶŽǀŽƐ ĚĞƐĂĨŝŽƐ ƉĂƌĂ Ž ƉĂŶŽƌĂŵĂ
locação Internacional: foco de atuação atual em NY.
”
AƌĞǀŝƐƁĞƐ
OFERTA,
EM ESPECIAL
A SEÇÃO
DE RISCO”
ŵĂĐƌŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽ͕ ĐŽŵŽ ĂƐ
ŶĂƐ ƉƌŽũĞĕƁĞƐ
ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ͕
ĞŵƉƌĞŐŽ Ğ“FATORES
ƌĞŶĚĂ͕

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

9
ƚƌĂǌĞŶĚŽŝŵƉĂĐƚŽƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͘

&ƌĞŶƚĞ ĂŽ ƌŝƐĐŽ
ĐŽůĂƉƐŽ ĂĚǀŝŶĚŽ ĚĂ ƉĂƌĂůŝƐĂĕĆŽ
ĞĐŽŶƀŵŝĐĂ͕
ŽƐ ĂŶĐŽƐDE
ĞŶƚƌĂŝƐ
ĚĞ
LEIA O PROSPECTO
E OĚĞREGULAMENTO
DO FUNDO
ACEITAR
9 ANTES
ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƉĂşƐĞƐ
ĂƐƐƵŵŝƌĂŵ
ƉŽƐŝĕĆŽ ĚĞ
ůŝĚĞƌĂŶĕĂ ŶĂ ĂĚŽĕĆŽ
ĚĞ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ
A OFERTA,
EMƚĂŵďĠŵ
ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES
DE RISCO”
ĞƐƚşŵƵůŽ ĂƐ ĞĐŽŶŽŵŝĂƐ͘
EŽFUNDO
ƌĂƐŝů͕ Ă ƚĂǆĂ
ďĄƐŝĐĂDE
ĚĞ ACEITAR
ũƵƌŽƐ ĨŽŝ ƌĞĚƵǌŝĚĂ ƉĂƌĂ Ă ŵşŶŝŵĂ
ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO
ANTES
ŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĞϮйĂŽĂŶŽ;ĂŶĐŽĞŶƚƌĂů͖ĚĂƚĂͲďĂƐĞ͗ĚĞǌͬϮϬͿ͘
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ŝĂŶƚĞ ĚĞ ƚĂů ĐĞŶĄƌŝŽ͕ ĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ĞƐƚşŵƵůŽ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽ ĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐ ĂŽ ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ
ƐŽĐŝĂů͕ŶĂǀŝƐĆŽĚĂ'ĞƐƚŽƌĂ͕ŝŵƉƵůƐŝŽŶĂƌĂŵŝŶƚĞŶƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĂĂƚŝǀŝĚĂĚĞĞĐŽŶƀŵŝĐĂ͘

ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞĞƐƚşŵƵůŽĂƐĞĐŽŶŽŵŝĂƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝů͕
ĂƐƐŽĐŝĂĚŽ Ă ŵĞŶŽƌ ƚĂǆĂ ĚĞ ũƵƌŽƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ ĂƐ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ƉĂƌĂ ŽƐ FII’s Ğ ĐƌĠĚŝƚŽ
ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĆŽƉŽƐŝƚŝǀĂƐŶŽĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĂ'ĞƐƚŽƌĂ͘

Fonte: RBR

ŽŶƚĞǆƚŽDĂĐƌŽ͗ǀŽůƵĕĆŽĚŽW/͕ƚĂǆĂƌĞĂůĚĞũƵƌŽƐĞǀŽůƵŵĞĚĞĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ
✓ ƉĂƌƚŝƌĚĞϮϬϭϴŶŽƚĂͲƐĞƵŵĂŵĞůŚŽƌĂĚĂĞĐŽŶŽŵŝĂĞƌĞĚƵĕĆŽŐƌĂĚƵĂůĚĂƚĂǆĂ
ĚĞũƵƌŽƐ͘
✓ ,ŽƵǀĞ Ƶŵ ĂƵŵĞŶƚŽ ĞǆƉƌĞƐƐŝǀŽ ŶĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ
ĂĨĞƚĂŶĚŽĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƚĂŶƚŽŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƋƵĂŶƚŽŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞ&//’Ɛ͘
✓ ŵϮϬϮϬ͕ĂĐƌŝƐĞĚĂKs/ͲϭϵŝŵƉĂĐƚŽƵĂĞĐŽŶŽŵŝĂƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽƵŵĂƌĞǀĞƌƐĆŽ
ŶĂƚĞŶĚġŶĐŝĂĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽƋƵĞǀŝŶŚĂƐĞŽďƐĞƌǀĂŶĚŽ͘
✓ ŽŵŽ ƌĞƐƉŽƐƚĂ ŚŽƵǀĞ ƵŵĂ ĨŽƌƚĞ ĞǆƉĂŶƐĆŽ ŵŽŶĞƚĄƌŝĂ ƌĞĚƵǌŝŶĚŽ ĂŝŶĚĂ ŵĂŝƐ Ă
ƚĂǆĂ ĚĞ ũƵƌŽƐ ŝŵƉƵůƐŝŽŶĂŶĚŽ Ă ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞ Ğ Ă ĚĞŵĂŶĚĂ ƉŽƌ ĐƌĠĚŝƚŽ ŶŽ
ŵĞƌĐĂĚŽ͘
✓ ŵ ŽƵƚƵďƌŽ ĚĞ ϮϬϮϬ ĂƐ ĐŽŶĐĞƐƐƁĞƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ƐŽŵĂƌĂŵ ZΨ ϯϱϯ ŝůŚƁĞƐ͘ ŵ
ƌĞůĂĕĆŽĂŽŵĞƐŵŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϮϬϭϵŚŽƵǀĞĂƵŵĞŶƚŽĚĞϱ͕ϲйĐŽŵĞůĞǀĂĕĆŽĚĞ
ϭϯ͕ϭйƉĂƌĂƉĞƐƐŽĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐĞϬ͕ϳйƉĂƌĂƉĞƐƐŽĂƐĨşƐŝĐĂƐ͘


ϱ
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

locação Internacional: foco de atuação atual em NY.

9

Fonte: RBR

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”


&ŽŶƚĞ͗ZĞůĂƚſƌŝŽŽůĞƚŝŵ&ŽĐƵƐϬϴͬϬϭͬϮϬϮϭ


KďƐĞƌǀĂŵŽƐ Ž ĐŽŶƚşŶƵŽ ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ĐƌĠĚŝƚŽ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ ŶŽ ƌĂƐŝů͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕
ƉƌŽǀŽĐĂĚŽ ƉĞůĂ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚĂ ƚĂǆĂ ĚĞ ũƵƌŽƐ ŽďƐĞƌǀĂĚĂ ŶŽƐ ƷůƚŝŵŽƐ ĂŶŽƐ͘ EŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕
ƋƵĂŶĚŽĂŶĂůŝƐĂŵŽƐĂƉĞŶĞƚƌĂĕĆŽĚŽĐƌĠĚŝƚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽĐŽŵŽйĚŽW/͕ĂĐƌĞĚŝƚĂŵŽƐƋƵĞ
ĂŝŶĚĂŚĄŵƵŝƚŽĞƐƉĂĕŽƉĂƌĂŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚŽĞƐƚŽƋƵĞĚĞĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͘
ƉŽƐƐşǀĞůŽďƐĞƌǀĂƌƋƵĞ͕ĂƉĞƐĂƌĚŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽŶŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŶŽƐ͕ŽƌĂƐŝůĂŝŶĚĂĞƐƚĄŵƵŝƚŽ
ĚŝƐƚĂŶƚĞĚŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĞĐŽŶŽŵŝĂƐŵƵŶĚŝĂŝƐĞ͕ĂƚĠŵĞƐŵŽ͕ĞĐŽŶŽŵŝĂƐ
ŵĞŶŽƌĞƐĐŽŵŽŽŚŝůĞ͘




&ŽŶƚĞ͗ĂŶĐŽĐĞŶƚƌĂů;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ďĐď͘ŐŽǀ͘ďƌͬĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂƐͬŵĞƌĐĂĚŽŝŵŽďŝůŝĂƌŝŽĂĐĞƐƐŽĞŵϬϮͬϭϮͬϮϬϮϬͿ



ϲ
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ACEITAR
”

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

locação Internacional: foco de atuação atual em NY.

9

Fonte: RBR

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR

A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O &ŽŶƚĞ͗ĂŶĐŽĐĞŶƚƌĂů;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ďĐď͘ŐŽǀ͘ďƌͬĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂƐͬŵĞƌĐĂĚŽŝŵŽďŝůŝĂƌŝŽĂĐĞƐƐŽĞŵϬϮͬϭϮͬϮϬϮϬͿ
REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR

A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”





ϳ
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

sŝƐĆŽ'ĞƌĂůĚŽDĞƌĐĂĚŽĚĞ&ƵŶĚŽƐĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;



O ŽƐ
PROSPECTO
E O REGULAMENTO
DO FUNDO
ANTES DE
EĂ ǀŝƐĆŽ ĚĂ LEIA
'ĞƐƚŽƌĂ͕
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ďĞŶĞĨşĐŝŽƐ
ĚŽ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ Ğŵ &ƵŶĚŽƐ
ĚĞ
locação Internacional: foco de atuação atual em NY.
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĆŽ͗

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR



9

✓ /ƐĞŶĕĆŽ &ŝƐĐĂů Ͳ EĆŽ ŚĄ ŝŶĐŝĚġŶĐŝĂ ĚĞ /Z ƐŽďƌĞ Ž ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽ ƉĂƌĂ
ƉĞƐƐŽĂƐ
ĨşƐŝĐĂƐ͕
ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ Ž &ƵŶĚŽ ĐƵŵƉƌĂ
ŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͗
ƚĞƌ͕ ŶŽ
LEIA O PROSPECTO
EO
REGULAMENTO
DO FUNDO
DE;ŝͿACEITAR
9 ANTES
ŵşŶŝŵŽ͕ϱϬĐŽƚŝƐƚĂƐ͖;ŝŝͿŽĐŽƚŝƐƚĂŶĆŽƐĞũĂƚŝƚƵůĂƌĚĞĐŽƚĂƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵϭϬй
A OFERTA,
EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ŽƵ ŵĂŝƐ ĚĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞ
ĚĂƐ ĐŽƚĂƐ
ĞŵŝƚŝĚĂƐ
&ƵŶĚŽ͖ Ğ ;ŝŝŝͿ ƚĞƌ ƐƵĂƐ ĐŽƚĂƐ
ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO
ANTES
DEƉĞůŽ
ACEITAR
ĂĚŵŝƚŝĚĂƐăŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĞŵďŽůƐĂĚĞǀĂůŽƌĞƐŽƵŶŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞ
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ďĂůĐĆŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ͖͘
✓ ŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĕĆŽͲKĨĞƌĞĐĞĂĐĞƐƐŽĂƵŵŽƵŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ĐŽŵďĂŝǆŽŶşǀĞů
ĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĂƉĂƌƚŝƌĚĞƋƵĂůƋƵĞƌǀĂůŽƌŝŶǀĞƐƚŝĚŽ͖
✓ >ŝƋƵŝĚĞǌͲŽƚĂƐĚĞFII’s ƐĆŽŶĞŐŽĐŝĂĚŽƐĞŵďŽůƐĂ͕ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽƋƵĞŽŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌƐĞ
ĚĞƐĨĂĕĂĚĞƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŵŵĂŝŽƌĂŐŝůŝĚĂĚĞ͖Ğ
✓ DĞŶŽƌ ZŝƐĐŽ Ͳ ZĞĚƵĕĆŽ ĚŽ ƌŝƐĐŽ ĚĂĚŽ Ă ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ ůŝƋƵŝĚĞǌ͕ ŐĞƐƚĆŽ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ͘ ůĠŵ ĚĞ ƌĞĚƵǌŝƌ Ž ƌŝƐĐŽ ĚĞ ǀĂĐąŶĐŝĂ Ğ /ŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂ ǀƐ͘
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞŵŝŵſǀĞŝƐĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͘

Žŵ Ă ĞǀŽůƵĕĆŽ ĚĂ ŝŶĚƷƐƚƌŝĂ ĚĞ FII’s͕ Ž ŵĞƌĐĂĚŽ ƉĂƐƐŽƵ Ă ƚĞƌ ŵĂŝƐ ůŝƋƵŝĚĞǌ͕ ŵĂŝŽƌ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĞƐŽĨŝƐƚŝĐĂĕĆŽ͘ŽůŽĐĂŵŽƐĂďĂŝǆŽĂĞǀŽůƵĕĆŽŶŽǀŽůƵŵĞĚĞŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĞ
ŶŽŶƷŵĞƌŽƚŽƚĂůĚĞ&//ǲƐ͗



&ŽŶƚĞ͗ϯŽůĞƚŝŵDĞŶƐĂůĚĞ&//ƐŶŽǀͬϮϬ;ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďϯ͘ĐŽŵ͘ďƌͬƉƚͺďƌͬƉƌŽĚƵƚŽƐͲĞͲ
ƐĞƌǀŝĐŽƐͬŶĞŐŽĐŝĂĐĂŽͬƌĞŶĚĂͲǀĂƌŝĂǀĞůͬĨƵŶĚŽƐͲĚĞͲŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐͬĨŝŝͬďŽůĞƚŝŵͲŵĞŶƐĂůͬͿ


KƐĚŽŝƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƚŝƉŽƐĚĞFII’sƐĆŽ͗
✓ &ƵŶĚŽ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ /ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ ĚĞ dŝũŽůŽ͗ /ŶǀĞƐƚĞŵ͕ ŵĂũŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ Ğŵ
ŝŵſǀĞŝƐĨşƐŝĐŽƐĐŽŵŽ>ĂũĞƐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂƐ͕^ŚŽƉƉŝŶŐƐ͕'ĂůƉƁĞƐ>ŽŐşƐƚŝĐŽƐĞĞƚĐ͘
ϴ
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

✓ &ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐ͗/ŶǀĞƐƚĞŵ͕ŵĂũŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕
Ğŵ ĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ƌĞŶĚĂ ĨŝǆĂ ĐŽŵ ůĂƐƚƌŽ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ ŽƐ ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ZĞĐĞďşǀĞŝƐ
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;
/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽs
(“CRIs”Ϳ͘
enda: Aquisição de ativos performados para renda
com foco
9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

ACEITAR
”

m lajes corporativas em SP e RJ;

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
DE RISCO”

KƐĞŐŵĞŶƚŽĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐĠŽĚĞŵĂŝŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝĚĂĚĞĞŵƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞĨƵŶĚŽƐŶŽ
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES
şŶĚŝĐĞ&//ǲƐ͕Ž/&/y͕ĐŽŵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽƚŽƚĂůƐƵƉĞƌŝŽƌĂZΨϮϰďŝůŚƁĞƐŶĞƐƐĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ;ĨŽŶƚĞ͗
9
Fonte: RBR
ϯ͖ĚĂƚĂͲďĂƐĞ͗ĚĞǌͬϮϬͿ͘

LEIA O PROSPECTO
E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
ďĂŝǆŽŵŽƐƚƌĂŵŽƐĂĂďĞƌƚƵƌĂƉŽƌƐĞƚŽƌĚŽƐĨƵŶĚŽƐƋƵĞĐŽŵƉƁĞƐĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ/&/y͗
A OFERTA,
EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”


locação Internacional: foco de atuação atual em NY.

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”


&ŽŶƚĞ͗'ƌĄĨŝĐŽ'ĞƐƚŽƌĂĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐϯ͖ĚĂƚĂͲďĂƐĞ͗ĚĞǌͬϮϬ͘


EĂ ǀŝƐĆŽ ĚĂ 'ĞƐƚŽƌĂ͕ Ž ƉƌŝŶĐŝƉĂů ƌŝƐĐŽ ĚĞ Ƶŵ &// ĚĞ ZĞĐĞďşǀĞŝƐ Ġ Ž ĚĞ ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ
;ůŝƋƵŝĚĞǌĞƐŽůǀġŶĐŝĂͿĚĞĐĂĚĂƵŵĂĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŵĐĂƌƚĞŝƌĂ͘ŶĂůŝƐĂƌŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞ
ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ Ğ Ž ƉƌġŵŝŽͬĚĞƐĐŽŶƚŽ ƐŽďƌĞ Ž ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ĚĞ Ƶŵ ĨƵŶĚŽ ŶĆŽ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ŽƐ
ƷŶŝĐŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌ͘ZĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞƉĂƐƐĂĚĂŶĆŽĠŐĂƌĂŶƚŝĂĚĞ
ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĨƵƚƵƌĂ͘EĆŽƐĆŽƉĂƌąŵĞƚƌŽƐƋƵĞŝŶĚŝĐĂŵŽƌŝƐĐŽĞŵďƵƚŝĚŽŶĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĚŽƐĨƵŶĚŽƐ͘

ĞƐƐĂ ĨŽƌŵĂ͕ Ġ ĞƐƐĞŶĐŝĂů ƋƵĞ Ž ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌ ĞŶƚĞŶĚĂ ŶŽ ĚĞƚĂůŚĞ Ă ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŽŐĞƐƚŽƌĚĞƵŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ&//ĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐĞďƵƐƋƵĞĂƌĞůĂĕĆŽƌŝƐĐŽǆ
ƌĞƚŽƌŶŽ ĐŽŵƉĂƚşǀĞůĂŽ ƐĞƵ ƉĞƌĨŝůĚĞƚŽůĞƌąŶĐŝĂ ĂŽ ƌŝƐĐŽ͕ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ĂŶĄůŝƐĞ ĚĞ ƚſƉŝĐŽƐ
ϵ
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƉĂƌĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƐĞŽĨƵŶĚŽĠĂĚĞƌĞŶƚĞăƐƐƵĂƐĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐ͘ůŐƵŶƐŝƚĞŶƐ

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ; ƋƵĞĚĞǀĞŵƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐƐĆŽ͗

locação Internacional: foco de atuação
atual em NY.


ŝͿ
ŝŝͿ
ŝŝŝͿ

Fonte: RBR

ǀĂůŝĂƌĐĂƵƚĞůŽƐĂŵĞŶƚĞĂƐƵĂƚŽůĞƌąŶĐŝĂĂŽƌŝƐĐŽ͖
ŶĂůŝƐĂƌŶŽĚĞƚĂůŚĞŽƐƌŝƐĐŽƐĚĞĐĂĚĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂͬ&ƵŶĚŽĞ͕
ƵƐĐĂƌĐŽŵƉŽƌƵŵĂĐĂƌƚĞŝƌĂďĂůĂŶĐĞĂĚĂƉĞůŽƌŝƐĐŽƋƵĞƐĞũĂĂĚĞƌĞŶƚĞĂŽ
9
ƐĞƵƉĞƌĨŝůĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘

9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR

A OFERTA,
EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O ŽůŽĐĂŵŽƐĂďĂŝǆŽĂůŐƵŵĂƐƐƵŐĞƐƚƁĞƐĚĞƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞĂŶĄůŝƐĞŶŽƐ&//ǲƐ
REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
ĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐ–Z/͗
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”



&ŽŶƚĞ͗'ĞƐƚŽƌĂ


KǀĂůŽƌĂŵĞƌĐĂĚŽĚĂƐĐŽƚĂƐĚŽƐ&//ƐĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐ–Z/ĨŽƌĂŵŽƐƋƵĞƚŝǀĞƌĂŵŽŵĞůŚŽƌ
ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ Ğŵ ϮϬϮϬ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ŽƵƚƌŽƐ ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉƁĞŵ Ž /&/y
;&ŽŶƚĞ͗ϯ͖ĚĂƚĂͲďĂƐĞ͗ĚĞǌͬϮϬͿ͘
ĞŵŽŶƐƚƌĂŵŽƐ ŝƐƐŽ ŶŽ ŐƌĄĨŝĐŽ ĂďĂŝǆŽ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ Ž ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƌĞĨůĞƚĞ Ă ƌĞƐŝůŝġŶĐŝĂ ĚŽ
ƐĞŐŵĞŶƚŽĞŵŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞŵĂŝŽƌǀŽůĂƚŝůŝĚĂĚĞ͘


&ŽŶƚĞ͗ϯ͕'ĞƐƚŽƌĂ͖ĚĂƚĂͲďĂƐĞ͗ĚĞǌͬϮϬ͘




ϭϬ
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

9

ƚƵĂĕĆŽĚĂ'ĞƐƚŽƌĂĞŵƌĠĚŝƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽĞWƌŽĐĞƐƐŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ACEITAR
”

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

locação Internacional: foco de atuação atual em NY.

9

Fonte: RBR

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”


&ŽŶƚĞ͗'ĞƐƚŽƌĂ


WƌŽĐĞƐƐŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵZ/Ɛ

K ĐƌĠĚŝƚŽ ĞŶǀŽůǀĞ Ă ĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂ ĚŽ ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ĚĞ Ƶŵ ǀĂůŽƌ Ğŵ Ƶŵ ƉĞƌşŽĚŽ ƉƌĠͲ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞĂĐŽƌĚĂĚŽŶŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽ͘EĞƐƐĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽ
ƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞŶǀŽůǀĞĂĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂĚŽŶĆŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽĂĐŽƌĚĂĚŽ͘ĞĨŽƌŵĂŵĂŝƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͕ Ž ƌŝƐĐŽ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĞŶƚĞŶĚŝĚŽ ĐŽŵŽ Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ Ž ĐƌĞĚŽƌ
ŝŶĐŽƌƌĞƌĞŵƉĞƌĚĂƐĞŵƌĂǌĆŽĚŽĚĞǀĞĚŽƌŶĆŽĐƵŵƉƌŝƌĐŽŵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵ
ĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĐŽŵƉĂĐƚƵĂĚĂƐ͘

ƐĄƌĞĂƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŐĞƐƚĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƉƌŝǀĂĚŽƐĆŽ͗

▪ ƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽ͕ ŶĄůŝƐĞ Ğ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͗  ĄƌĞĂ ƚĞŵ ĐŽŵŽ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů
ĂŶĂůŝƐĂƌ ĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ƐƵŐĞƌŝĚĂƐ Ğ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌ͕ Ğŵ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƌĞůĂƚſƌŝŽ
ƉĂĚƌŽŶŝǌĂĚŽ͕ŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽƐĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
ă ŽƉĞƌĂĕĆŽ Ğ Ă ƉĞƌƚŝŶġŶĐŝĂ ŽƵ ŶĆŽ ĚĂ ƐƵďŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ƚĂŝƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ
ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚŽ Žŵŝƚġ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͘ ƉſƐ Ă ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ͕ Ă ĞƋƵŝƉĞ Ġ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽ ĚĂ ŽƉĞƌĂĕĆŽ Ğ ĚĂ ĞĨĞƚŝǀĂĕĆŽ ĚŽ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘
▪ DŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ƉƌŝǀĂĚŽ͗  ĄƌĞĂ ĚĞ ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ͕
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůŽ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ĐƌĠĚŝƚŽ ƉƌŝǀĂĚŽ ĂƉſƐ Ă ĐŽŵƉƌĂ͘ 
ϭϭ
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

ĂƚŝǀŝĚĂĚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů Ġ ŐĞƌĂƌ ƌĞůĂƚſƌŝŽƐ ĚĞ ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌŝſĚŝĐŽƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂŶĚŽŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ĂůĠŵĚĞ
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São
Paulo;
enda: Aquisição de ativos performados para renda
com foco
ŝŶƚĞƌĂŐŝƌĐŽŵŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĞĚĞǀĞĚŽƌĞƐǀŝƐĂŶĚŽŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞ
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
m lajes corporativas em SP e RJ;
locação Internacional: foco de atuação atual ƉƌĂǌŽƐ͕şŶĚŝĐĞƐĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽ͘
em NY.
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
▪ :ƵƌşĚŝĐŽ͗'ĞƐƚŽƌĂĐŽŶƚĂĐŽŵƵŵƐſĐŝŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĄƌĞĂũƵƌşĚŝĐĂƋƵĞĚĄ
9
Fonte: RBR
ƐƵƉŽƌƚĞĂƚŽĚĂƐĂƐĄƌĞĂƐĚĞŶĞŐſĐŝŽĞ͕ŶŽƚĂĚĂŵĞŶƚĞŶĂĄƌĞĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽƉƌŝǀĂĚŽ͕
ĂƚƵĂĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵŽŐĞƐƚŽƌĚĂĄƌĞĂŶĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕
LEIA O PROSPECTO
O REGULAMENTO
DOŽFUNDO
ANTESĚĞDEĂĚǀŽĐĂĐŝĂ
ACEITAR
9 ĞƐĐƌŝƚſƌŝŽ
ƚŽĚĂ E
ŽƉĞƌĂĕĆŽ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂ ĐŽŶƚĂ ĐŽŵ
ĂƉŽŝŽ ĚĞ
ƚĞƌĐĞŝƌŝǌĂĚŽĐŽŵĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞĞŵĐŽŶƚĞŶĐŝŽƐŽ͕ƐŽĐŝĞƚĄƌŝŽ͕ŵĞƌĐĂĚŽĚĞĐĂƉŝƚĂŝƐ
A OFERTA,
EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
ĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐĞŵŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͘EŽ
A OFERTA, EM ESPECIAL
“FATORES
DEŵĞƌĐĂĚŽ
RISCO”
ĐĂƐŽ A
ĚĞSEÇÃO
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐ ŶŽ
ƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽ͕ Ă 'ĞƐƚŽƌĂ ĞǆŝŐĞ ƋƵĞ Ă
ŽƉĞƌĂĕĆŽƚĞŶŚĂƐŝĚŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌĞƐĐƌŝƚſƌŝŽĐŽŵĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞĞŵŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ƐŝŵŝůĂƌĞƐ͘ dĂŝƐ ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ ƉĞůĂ 'ĞƐƚŽƌĂ ŽƵ ƉĞůĂ ƐĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂĂŶĄůŝƐĞĞƐƵƉŽƌƚĞũƵƌşĚŝĐŽŶĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŶǀŽůǀĞŶĚŽĐƌĠĚŝƚŽ
ƉƌŝǀĂĚŽ͕ƐĞũĂŵĞƐƐĞƐĐƌĠĚŝƚŽƐŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐƉŽƌƚĞƌĐĞŝƌŽƐŽƵƉĞůĂƉƌſƉƌŝĂ'ĞƐƚŽƌĂ͘
KƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂĂŶĄůŝƐĞĞŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐũƵƌşĚŝĐĂƐƐĆŽĚĞĞǆƚƌĞŵĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƉĂƌĂ
ŵŝƚŝŐĂĕĆŽĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐƌŝƐĐŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĞƚŽŵĂĚĂĚĞĂĕĆŽƉĞůŽƐĨƵŶĚŽƐĞŵ
ƵŵĐĞŶĄƌŝŽĚĞĚĞĨĂƵůƚ;ŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂͿ͘
▪ ŽŵƉůŝĂŶĐĞ͗ZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƉŽůşƚŝĐĂƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞ
ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ƋƵĞ ǀŝƐĞŵ ŵŝƚŝŐĂƌ ƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐ ĐŽŶĨůŝƚŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂŵ
ĞŵĞƌŐŝƌĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽƉƌŝǀĂĚŽ͘
▪ ZŝƐĐŽ͗ ZĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůŽ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽ Ğ ǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞ
ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚĞƉŽƐƐşǀĞŝƐŶŽƌŵĂƐͬůĞŝƐƋƵĞĞǆŝũĂŵƵŵĂĂůƚĞƌĂĕĆŽĚĂƉŽůşƚŝĐĂ
ĂƚƵĂů ƉĂƌĂ ĂƚĞŶĚĞƌ ĂƐ ĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ ĚŽƐ ſƌŐĆŽƐ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ŽƐ ĨƵŶĚŽƐ
ŐĞƌŝĚŽƐƉĞůĂ'ĞƐƚŽƌĂĞƐƚĆŽƐƵďŵĞƚŝĚŽƐ͘

ŝǀŝĚŝŵŽƐŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞĂŐĞƐƚĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƉƌŝǀĂĚŽĚĂ'ĞƐƚŽƌĂĞŵϯ
ŐƌĂŶĚĞƐĞƚĂƉĂƐ͗

ϭ͘ KZ/'/EK͕E>/^^dZhdhZK;dWWZͲ/Es^d/DEdKͿ

Ă͘ KƌŝŐŝŶĂĕĆŽ͗
ŝ͘ DĂƉĞĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ŶŽ ƉƌŝŵĄƌŝŽ Ğ ƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽ͕ ĐŽŵ
ďĂƐĞŶŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞĚŝƌĞĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĄƌĞĂ
ĞĚĂǀŝƐĆŽĚĂ'ĞƐƚŽƌĂƐŽďƌĞŽŵŽŵĞŶƚŽĚŽŵĞƌĐĂĚŽĞĚŽĐŝĐůŽ͘
ŽƌŝŐŝŶĂĕĆŽŽĐŽƌƌĞƉŽƌŵĞŝŽĚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĚŽƐ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚĂ 'ĞƐƚŽƌĂ ;ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĚĂƐ ŽƵƚƌĂƐ ĄƌĞĂƐ ĚĞ ĂƚƵĂĕĆŽͿ͕
ĂůĠŵ ĚĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ƉŽƌ ƉůĂǇĞƌƐ ĚŽ ŵĞƌĐĂĚŽ͕
ĐŽŵŽĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞĐŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ͕ƐĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂƐĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞƐ͘

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

ϭϮ
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em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

ď͘ ŶĄůŝƐĞ͗
ŝ͘ ŶĄůŝƐĞĚĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĞĚĞĨŝŶŝĕĆŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐ
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;
enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĂEǀŝƐĆŽ
ĚĂ 'ĞƐƚŽƌĂ ƐŽďƌĞ Ž ŵŽŵĞŶƚŽ
ĚŽ
ACEITAR
LEIA ĚĂ
O ĄƌĞĂ͕
PROSPECTO
O REGULAMENTO
DO FUNDO
ANTES DE
m
lajes corporativas em SP e RJ;
ŵĞƌĐĂĚŽĞĚŽĐŝĐůŽ͖
locação Internacional: foco de atuação atual em NY.
”
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ŝŝ͘ ǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĞƚĂůŚĂĚĂ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ĚĂ ĚĞǀĞĚŽƌĂ ;ďĂůĂŶĕŽƐ͕
9
Fonte: RBR
ĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽ͕ĨĂƚƵƌĂŵĞŶƚŽĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƐĞƚŽƌŝĂŝƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ
–ĂŶĐŽĚĞdĞƌƌĞŶŽƐĞĂƌƚĞŝƌĂĚĞKďƌĂƐ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽͿ͖
LEIA O PROSPECTO E Oŝŝŝ͘REGULAMENTO
DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
ǀĂůŝĂĕĆŽĚĂ;ƐͿŐĂƌĂŶƚŝĂ;ƐͿĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ďĞŵĐŽŵŽƐĞƵǀĂůŽƌĚĞ
ŵĞƌĐĂĚŽ͕ ǀĂůŽƌ
ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ
ĨŽƌĕĂĚĂ ĞDE
ĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ĚĞ ůŝƋƵŝĚĞǌ
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES
RISCO”
ROSPECTO E O REGULAMENTO;ůĂƵĚŽ
DO FUNDO
ANTES
DE
ACEITAR
ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ƉƌſƉƌŝĂ ĚĞ ĂƚŝǀŽƐ Ğ ĂŶĄůŝƐĞ ĚŽ
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO
“FATORES
DE RISCO”
ŵĞƌĐĂĚŽͿ͖
ŝǀ͘ ZĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƌĂƚŝŶŐ ŝŶƚĞƌŶŽ ZZ ;ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝĂ ĚĂ
'ĞƐƚŽƌĂͿ͕ ƋƵĞ ĂďƌĂŶŐĞ Ă ĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ŶŽƚĂƐ ƉĂƌĂ Ă ŵƉƌĞƐĂ
;DĞƌĐĂĚŽĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂĚŽŶĞŐſĐŝŽĞWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂͿ͕
'ŽǀĞƌŶĂŶĕĂ;EşǀĞůĚĞ'ŽǀĞƌŶĂŶĕĂͿ͕'ĂƌĂŶƚŝĂƐĚĂKƉĞƌĂĕĆŽ͕&ůƵǆŽ
ĚĂ KƉĞƌĂĕĆŽ Ğ ƐƚƌƵƚƵƌĂ͕ ĂůĠŵ ĚĞ ŽƵƚƌŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƐĞũĂŵ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞĂƉůŝĐĄǀĞŝƐĂƵŵĂŽƉĞƌĂĕĆŽ͘KƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽƌĂƚŝŶŐ
ĠĂĂƚribuição de uma nota entre “CC” e “AAA”, sendo certo que,
ŶŽ&ƵŶĚŽ͕ĂŽƉĞƌĂĕĆŽƐŽŵĞŶƚĞĠƉĂƐƐşǀĞůĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐĂƐŽŽ
rating seja, no mínimo, “BBB” e represente um spread de, no
ŵşŶŝŵŽ͕ϰ͕ϬϬϮϱйƐŽďƌĞŽƚşƚƵůŽĚŽŐŽǀĞƌŶŽĨĞĚĞƌĂůĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
K ƌĂƚŝŶŐ ŝŶƚĞƌŶŽ Ġ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉĞůĂ ĞƋƵŝƉĞ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ Ğ
ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ƋƵĂŶĚŽ ĚĂ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĂ
ŽƉĞƌĂĕĆŽƉĞůŽŽŵŝƚġĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞƉĂƌĂĚĞĨŝŶŝĕĆŽĚĂŶŽƚĂ
ůĞǀĂ Ğŵ ĐŽŶƚĂ ŽƐ ĨĂƚŽƌĞƐ ĂĐŝŵĂ͕ ĐŽŵŽ ƐŽůǀġŶĐŝĂ͕ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ĚĞ
ĐƌĠĚŝƚŽ͕ĂƚŝǀŽƐĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ŐĂƌĂŶƚŝĂƐŽĨĞƌĞĐŝĚĂƐĞƚĐ͖͘
ǀ͘ ŽŶƐƵůƚĂĚĞƌĂƚŝŶŐƉŽƌĂŐġŶĐŝĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ƐĞĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕ŶĆŽƐĞŶĚŽ͕
ŶŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ƵŵĂŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĞĚĂĚĞƋƵĞĂŽƉĞƌĂĕĆŽĞͬŽƵŽĚĞǀĞĚŽƌ
ĐŽŶƚĞ ĐŽŵ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ƌŝƐĐŽ ĚĞ ĂŐġŶĐŝĂ ĞǆƚĞƌŶĂ ƉĂƌĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͖
ǀŝ͘ ZĞǀŝƐĆŽĚŽĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƉŽƌŵĂŶĚĂƚŽ͕ƉŽůşƚŝĐĂĚĞƌĂƚĞŝŽ͕ůŝŵŝƚĞ
ƉŽƌǀĞşĐƵůŽ͕ƌĂƚŝŶŐŝŶƚĞƌŶŽ͖Ğ
ǀŝŝ͘ ĂĐŬŐƌŽƵŶĚĐŚĞĐŬŝŶŐ͘

Đ͘ ƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽ
ŝ͘ ƉſƐĂĂŶĄůŝƐĞŝŶŝĐŝĂů͕ĚŝƐĐƵƐƐĆŽĐŽŵŽƐŽƵƚƌŽƐƉůĂǇĞƌƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ
ŶĂŽƉĞƌĂĕĆŽƐŽďƌĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐĂũƵƐƚĞƐƉƌĠǀŝŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ͘

9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

Ϯ͘ /^K/Es^d/DEdK'^dK;dW/Es^d/DEdKͿ
ϭϯ


263
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

Ă͘ ĞĐŝƐĆŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ŝ͘ dŽĚŽ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ĨƵŶĚŽ ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞŽĐŽƌƌĞƉŽƌŵĞŝŽ
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;
enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚŽ Žŵŝƚġ
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĚĂ 'ĞƐƚŽƌĂ͕
ƋƵĞ
LEIA ĚĞ
O PROSPECTO
E O ĚĞ
REGULAMENTO
DO FUNDO
ANTES DE
m lajes corporativas em SP e RJ;
ĚĞůŝďĞƌĂĚĞĨŽƌŵĂƵŶąŶŝŵĞ͘
locação Internacional: foco de atuação atual em NY.
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ŝŝ͘ ƐƌĞƵŶŝƁĞƐƐĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƐĞŵĂŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞ
9
Fonte: RBR
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƉƌĠǀŝĂƐ ƉĞůĂ ĄƌĞĂ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ Ğ ĨŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ
ĚĞĐŝƐƁĞƐĞŵĂƚĂƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽ͘
LEIA O PROSPECTO E Oŝŝŝ͘REGULAMENTO
DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
ŽŵƉŽƐƚŽƉŽƌĂƚĠϱƐſĐŝŽƐ͕ƋƵĞ͕ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞƐĆŽŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽ
ďŽĂƌĚĚĂ'ĞƐƚŽƌĂ͕ƋƵĞƐĆŽZŝĐĂƌĚŽůŵĞŶĚƌĂ͕'ƵŝůŚĞƌŵĞƵĞŶŽ͕
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ROSPECTO E O REGULAMENTOĂŝŽ
DO ĂƐƚƌŽ͕
FUNDO
ANTES Ž
DEƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů
ACEITARƉĞůĂ ĄƌĞĂ͕ 'ƵŝůŚĞƌŵĞ
Ğ ƚĂŵďĠŵ
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO”
ŶƚƵŶĞƐ;WŽƌƚĨŽůŝŽDĂŶĂŐĞƌͿ͘
ŝǀ͘ dŽĚĂ ŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ ĐŽŵ ƵŵĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĚĞƚĂůŚĂĚĂ ĚĂƐ ƐƵĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ĞƐƚƌƵƚƵƌĂũƵƌşĚŝĐĂ͕ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĞƌĂƚŝŶŐ
ƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽ͕ Ġ ƐƵďŵĞƚŝĚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ ĂŽ Žŵŝƚġ ĚĞ
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĂ'ĞƐƚŽƌĂƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ͘
͘ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽƌĞĨĞƌŝĚŽŽŵŝƚġĞƐƚĂďĞůĞĐĞĂĂůŽĐĂĕĆŽĚŽ
ƉĂƉĞů;ŵŽŶƚĂŶƚĞͬйĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽͿĞĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ
ĚŽĂƚŝǀŽƉĞůŽƐĨƵŶĚŽƐ͘
ǀ͘ ŽŵĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽ͕ĂĄƌĞĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽŝŶŝĐŝĂĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĚŽƉĂƉĞů
ƉƌŽƉƌŝĂŵĞŶƚĞĚŝƚĂ͘
ď͘ ƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽ;ŝůŝŐġŶĐŝĂũƵƌşĚŝĐĂĞŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽͿ͗
ŝ͘ ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ;ƐĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͕ĂŐĞŶƚĞ
ĨŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ ĂĚǀŽŐĂĚŽƐ͕ ĂŐĞŶƚĞ ĚĞ ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ͕ ĂŐĞŶƚĞ ĚĞ
ƐĞƌǀŝĐŝŶŐ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐͿ͖
ŝŝ͘ ŝůŝŐġŶĐŝĂ ũƵƌşĚŝĐĂ ĐŽŶĚƵǌŝĚĂ ƉŽƌ ĞƐĐƌŝƚſƌŝŽ ƚĞƌĐĞŝƌŝǌĂĚŽ͕ ĐŽŵ
ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ƐſĐŝŽ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůŽ ũƵƌşĚŝĐŽ ŝŶƚĞƌŶŽ͘ 
ĚŝůŝŐġŶĐŝĂ ũƵƌşĚŝĐĂ ĂďƌĂŶŐĞ Ă ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĞ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƐŽĐŝĞƚĄƌŝŽƐ͕
ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ Ğ ũƵĚŝĐŝĂŝƐ͕ ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͕
ĂŶƚŝĐŽƌƌƵƉĕĆŽ͕ ƌĞŐƵůĂƚſƌŝŽƐ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌŽƐ ƋƵĞ ƐĞũĂŵ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ
ƉĂƌĂĂŽƉĞƌĂĕĆŽĞŵƋƵĞƐƚĆŽ͕ƐĞŶĚŽƌĞƋƵŝƐŝƚĂĚŽƐŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƐƉĞůŽĞƐĐƌŝƚſƌŝŽĚĞĂĚǀŽĐĂĐŝĂĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƉĂƌĂĂƐƐĞƐƐŽƌĂƌ
ĂŽƉĞƌĂĕĆŽ͖
ŝŝŝ͘ ŝůŝŐġŶĐŝĂ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƉĞůĂ ƉƌſƉƌŝĂ 'ĞƐƚŽƌĂ ;ĂŶĄůŝƐĞ ĚĞ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĚĂ ĚĞǀĞĚŽƌĂ͕ şŶĚŝĐĞƐ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĞǌ ĚĂ
ĚĞǀĞĚŽƌĂ ;ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ ůŝƋƵŝĚĞǌ ĐŽƌƌĞŶƚĞͿ͕ şŶĚŝĐĞƐ ĚĞ
ĂůĂǀĂŶĐĂŐĞŵ͕ƉĞƌĨŝůĚĞĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽĞĂůĂǀĂŶĐĂŐĞŵ͕ĂŶĄůŝƐĞĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚĂ ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚĞ ƌĞĐĞďşǀĞŝƐ ĚĂ ĚĞǀĞĚŽƌĂ ;ĂŐŝŶŐ ĚŽƐ
ƌĞĐĞďşǀĞŝƐ͕ şŶĚŝĐĞƐ ĚĞ ĂƚƌĂƐŽ Ğ şŶĚŝĐĞƐ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽͿ͕ ĚĞŶƚƌŽ
ŽƵƚƌŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƋƵĞƐĞũĂŵŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĐŽŵƉůĞƚĂ
ĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂĚĂĚĞǀĞĚŽƌĂ͖

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
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em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

ŝǀ͘ ůĂďŽƌĂĕĆŽĞŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽ;ƚĞƌŵŽ
ĚĞƐĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĞůĂƐƚƌŽͿĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞŐĂƌĂŶƚŝĂ;ĂůŝĞŶĂĕĆŽ
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;
enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
ACEITAR
LEIA ĨŝĚƵĐŝĄƌŝĂ͕ĐĞƐƐĆŽĨŝĚƵĐŝĄƌŝĂ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽͿ͖
O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
m
lajes corporativas em SP e RJ;
ǀ͘ ĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĚŽ ĂƚŝǀŽ ŶŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
locação Internacional: foco de atuação atual em NY.
”
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ;sD Ğ ϯͿ Ğ ĚŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĚŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
9
Fonte: RBR
ŐĂƌĂŶƚŝĂ͕ďĞŵĐŽŵŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐƉĂƌĂ
ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĞůŝďĞƌĂĕĆŽ͖
LEIA O PROSPECTO E Oǀŝ͘REGULAMENTO
DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
ƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽĂƚŝǀŽƉĞůŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚŽĨƵŶĚŽ͖Ğ
ŵŝƐƐĆŽĚĞAKƉŝŶŝĆŽ
>ĞŐĂů“FATORES
ƉĞůŽĂƐƐĞƐƐŽƌ ůĞŐĂů
A OFERTA, EM ǀŝŝ͘
ESPECIAL
SEÇÃO
DE ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƉĂƌĂĂ
RISCO”
ROSPECTO E O REGULAMENTOŽƉĞƌĂĕĆŽ͘
DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL ASEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ϯ͘ KEdZK>͕ DKE/dKZDEdK͕ '^dK  ^dZd'/ ;dW WM^
/Es^d/DEdKͿ
Ă͘ ZŝƐĐŽ
ŝ͘ ŶĄůŝƐĞĞƌĞǀŝƐĆŽĚŽĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ͕ƉŽůşƚŝĐĂĚĞƌĂƚĞŝŽĞŐĞƐƚĆŽ
ĚĞƌŝƐĐŽ͘
ď͘ :ƵƌşĚŝĐŽ
ŝ͘ ƵǆŝůŝĂ ŶĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĚŽƐ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ ĐŽŽƌĚĞŶĂ ĂĚǀŽŐĂĚŽƐ
ĞǆƚĞƌŶŽƐŶĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͘
Đ͘ ŽŶƚƌŽůĞΘĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ
ŝ͘ ZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞĐŽŶƚƌŽůĞ
ĚŝĄƌŝŽĚŽƐǀĞşĐƵůŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͖
ŝŝ͘ DŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐũƵŶƚŽƐĂŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ
ĞĚĞǀĞĚŽƌĞƐ͖
ŝŝŝ͘ DŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĂ
ĚĞǀĞĚŽƌĂ͖ ĚĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕ ǀĂůŽƌ Ğ ůŝƋƵŝĚĞǌ ĚĂƐ ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ͖ Ğ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĚĞĐĂĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽ͘
Ě͘ ƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
ŝ͘ ĞĨŝŶŝĕĆŽĚĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŽƌŝŐŝŶĂĕĆŽ͘
ŝŝ͘ ZĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĞ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ Ğ ĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͘

ŝĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐĚĂ'ĞƐƚŽƌĂĞŵƌĠĚŝƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͗

✓ ƋƵŝƉĞZŽďƵƐƚĂĚĞĚŝĐĂĚĂнǆƉĞƌƚŝƐĞĚŽŽŵŝƚġĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͘
✓ WƌŽĐĞƐƐŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĨŝŶŝĚŽ͘
✓ KƌŝŐŝŶĂĕĆŽĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽƐ͕ĐŽŵƌĞǀĞƌƐĆŽĚĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐĨĞĞƐϭϬϬй
ƉĂƌĂŽĨƵŶĚŽ͘
✓ Rating proprietário de CRIs, com viés de “tijolo” e busca por alta razão de
ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ͘
9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
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em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

✓ DŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽŽŶŐŽŝŶŐĚŽƐĂƚŝǀŽƐĚŽƉŽƌƚĨſůŝŽĞĚŽƐƐĞƵƐƌŝƐĐŽƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐ͘
✓de São
dƌĂŶƐƉĂƌġŶĐŝĂĐŽŵŽƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƉƌſǆŝŵĂĞĐŽŶƐƚĂŶƚĞďƵƐĐĂ
esenvolvimento: Incorporação na cidade
Paulo;
enda: Aquisição de ativos performados para renda
com foco
ƉŽƌĂũƵĚĂƌĐŽŵƋƵĞŶŽƐƐŽƐĐŽƚŝƐƚĂƐĞƋƵĞŽŵĞƌĐĂĚŽĐŽŵƉƌĞĞŶĚĂŵĞůŚŽƌŽƐ
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
m lajes corporativas em SP e RJ;
locação Internacional: foco de atuação atual ƌŝƐĐŽƐĞƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞƌĞƚŽƌŶŽƐĚŽƐƉŽƌƚĨſůŝŽƐ͘
em NY.
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

9
Fonte: RBR
K Žŵŝƚġ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ƌĞĂůŝǌĂ ƌĞƵŶŝƁĞƐ ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ ĐŽŵ ƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚĞ ƐĞŵĂŶĂů͕
ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ŶŽǀŽƐ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ĂƉƌŽǀĂĚŽƐ ĚĞ ŵĂŶĞŝƌĂ ƵŶąŶŝŵĞ
LEIA O PROSPECTO
E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
ƉĞůŽŽŵŝƚġ͘KƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐƐĆŽƚŽĚŽƐƐſĐŝŽƐĚĂ
'ĞƐƚŽƌĂ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞ͕ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕Ġ
ĐŽŵƉŽƐƚŽƉĞůŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ͗ZŝĐĂƌĚŽůŵĞŶĚƌĂ͕'ƵŝůŚĞƌŵĞƵĞŶŽEĞƚƚŽ͕ĂŝŽ
A OFERTA,
EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ROSPECTO E O ĂƐƚƌŽ
REGULAMENTO
DO FUNDO
ANTES
DE ACEITAR
Ğ 'ƵŝůŚĞƌŵĞ ŶƚƵŶĞƐ͕
ĞƐƚĞ ƷůƚŝŵŽ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů
ƉĞůĂ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ĚĞ ƌĠĚŝƚŽ
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͘

ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽŽŵŝƚġĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞ͗

ϭ͘
KƐĂƚŝǀŽƐĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽƉƌŝǀĂĚŽƋƵĞŽƐĨƵŶĚŽƐƉŽƐƐĂŵǀŝƌŝŶǀĞƐƚŝƌĞŵ
ƐƵĂƐ ĐĂƌƚĞŝƌĂƐ͕ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĂ ĚƵĞ ĚŝůŝŐĞŶĐĞ͕ ĂŶĄůŝƐĞ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂ Ğ
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉĞůĂĞƋƵŝƉĞĚĞĂŶĄůŝƐĞ͖
Ϯ͘
'ƌĂƵ ĚĞ ĞǆƉŽƐŝĕĆŽ Ă ƐĞƌĞŵ ĂƐƐƵŵŝĚŽƐ ƉĞůŽƐ ĨƵŶĚŽƐ ŶĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ
ƉƌŝǀĂĚŽ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽŽƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽŵĂŶĚĂƚŽĞĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽŵĄǆŝŵĂƉŽƌĂƚŝǀŽĚĞϭϬй
ĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽǀĞşĐƵůŽ͖
ϯ͘
DĂŶƵƚĞŶĕĆŽŽƵŶĆŽĚŽƐĂƚŝǀŽƐŽƵŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŵĐƌĠĚŝƚŽƉƌŝǀĂĚŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞŶĂƐ
ĐĂƌƚĞŝƌĂƐ͖
ϰ͘
DŽĚĞůŽĚĞZĂƚŝŶŐĞƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽŝŶƚĞƌŶĂĚĂ'ĞƐƚŽƌĂ͖
ϱ͘
ĕƁĞƐ Ă ƐĞƌĞŵ ƚŽŵĂĚĂƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĞŵŝŶġŶĐŝĂ ŽƵ ŝŶĚşĐŝŽƐ ĚĞ ŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂ ĚĞ
ĚĞǀĞĚŽƌĞƐŽƵĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐ͘

 ƋƵĂůƋƵĞƌ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ĨĂƚŽƌĞƐ ĞǆƚĞƌŶŽƐ ĐŽŵŽ ǀŽůĂƚŝůŝĚĂĚĞ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ͕ ŵƵĚĂŶĕĂ ĚĞ
ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ŽƵ ŶŽǀĂƐ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ƉŽĚĞŵ ĞǆŝŐŝƌ ƋƵĞ Ž Žŵŝƚġ ĚĞ
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞƌĞƷŶĂĞŵĐĂƌĄƚĞƌĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝŽ͘EĞƐƚĞƐĐĂƐŽƐ͕ŽŐĞƐƚŽƌŽƵŽĚŝƌĞƚŽƌĚĞ
ŽŵƉůŝĂŶĐĞĞZŝƐĐŽƉŽĚĞŵƌĞĂůŝǌĂƌĞƐƐĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͘

ŶĄůŝƐĞĚŽƚŝǀŽ

'ĞƐƚŽƌĂ͕ƉŽƌƐĞƌƚƌĂƚĂƌĚĞƵŵĂŐĞƐƚŽƌĂĨŽĐĂĚĂĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶŽŵĞƌĐĂĚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕
ƚĞŵƐƵĂƐĐĂƌƚĞŝƌĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽƉƌŝǀĂĚŽĐŽŵƉŽƐƚĂƐƉŽƌĂƚŝǀŽƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽ
ŵĞƌĐĂĚŽĞŵƋƵĞƐƚĆŽ͕ŶŽƚĂĚĂŵĞŶƚĞƉĞůŽZ/;ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐͿ͘

KZ/ĠŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŝƌĞƚŽĚĂƐĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐŽƉĞůŽƋƵĂů
ƚĂŝƐĐƌĠĚŝƚŽƐƐĆŽǀŝŶĐƵůĂĚŽƐăĞŵŝƐƐĆŽĚĞƚşƚƵůŽƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƵŵdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ
ůĂǀƌĂĚŽ ƉŽƌ ĂůŐƵŵĂ ƐĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͘ ŵ ŽƵƚƌĂƐ ƉĂůĂǀƌĂƐ͕ Ă ŽƉĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ƐĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

ϭϲ
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em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞĐĞďşǀĞŝƐĚĞŵĠĚŝŽĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽƐĞŵƚşƚƵůŽƐŶĞŐŽĐŝĄǀĞŝƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞ
ƋƵĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƌĂƐ͕ ĐŽŶƐƚƌƵƚŽƌĂƐ͕ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐ Ğ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ
esenvolvimento: Incorporação naĐĂƉŝƚĂŝƐ͕
cidade de São ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽ
Paulo;
enda: Aquisição de ativos performados
para
renda
com
foco
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĞƚĞŶƚŽƌĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐƉŽƐƐĂŵƌĞĐŽŵƉŽƌƐĞƵĐĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽĞ
ACEITAR
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
m
lajes corporativas em SP e RJ;
ƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌŶŽǀŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͘
locação Internacional: foco de atuação
atual em NY.
”
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

9
Fonte: RBR
KƐůĂƐƚƌŽƐŵĂŝƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞƵŵZ/ƐĆŽ͗

9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

LEIA O PROSPECTO
E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
•
ŽŵƉƌĂĞsĞŶĚĂĚŽ/ŵſǀĞů͖
A OFERTA,
EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
•
>ŽĐĂĕĆŽ͕ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŽƵƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ͖

ROSPECTO E O •REGULAMENTO
DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŶĂƚƵƌĞǌĂ͖Ğ
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
•
KƵƚƌŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐŐĂƌĂŶƚŝĚŽƐƉŽƌĂƚŝǀŽƐŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͘


'ĞƐƚŽƌĂĚŝǀŝĚĞŽƐZ/ƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƐƉĞůŽƐƐĞƵƐĨƵŶĚŽƐĞŵƚƌġƐƚŝƉŽƐĚĞƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͕
ƐĞŶĚŽƋƵĞĐĂĚĂƵŵĚĞůĞƐĠĂǀĂůŝĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͕ůĞǀĂŶĚŽĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂƐ
ƐƵĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ Ğ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĂĚĞƐ͘ ůĠŵ ĚŝƐƐŽ͕ ĞǆŝƐƚĞ ƵŵĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ
ƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝĂĚĞƌĂƚŝŶŐƉĂƌĂĐĂĚĂƵŵĚŽƐƚŝƉŽƐĚĞƌŝƐĐŽ͕ƋƵĞƐĞƌĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĂĚŝĂŶƚĞ
ŶĞƐƚĞƐƚƵĚŽ͗

ϭ͘ ZŝƐĐŽŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚŽDƵůƚŝĚĞǀĞĚŽƌ͗

KƐ Z/Ɛ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ƌŝƐĐŽ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚŽ ŵƵůƚŝĚĞǀĞĚŽƌ ƐĆŽ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ĐŽŵ ĞĚŝĨşĐŝŽƐ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐ͕ ƉĂƌƋƵĞƐ ůŽŐşƐƚŝĐŽƐ͕ ƐŚŽƉƉŝŶŐƐ͕ ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚĞ
ƌĞĐĞďşǀĞŝƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞůŽĐĂĕĆŽŽƵĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŝŵſǀĞŝƐĞƚĐ͕͘ĞŵƋƵĞĂ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂů Ġ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ŽĐŽƌƌĞƌ ǀŝĂ ĨůƵǆŽ ĚĞ
ƌĞĐĞďşǀĞŝƐĚĞ ŵƷůƚŝƉůŽƐŽƐ ĚĞǀĞĚŽƌĞƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽŽƵ ŶĆŽƚĞƌ ĐŽŽďƌŝŐĂĕĆŽĚĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ ŽƌŝŐŝŶĂĚŽƌĂ ĚŽƐ ĐƌĠĚŝƚŽƐ͘ EĞƐƐĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƌŝƐĐŽ͕ Ž ƉƌŝŶĐŝƉĂů
ƉĂƌąŵĞƚƌŽ ĂǀĂůŝĂĚŽ Ġ Ž ĨůƵǆŽ ĚĂ ŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ ĂŶĂůŝƐĂŶĚŽ Ž ĞǆĐĞĚĞŶƚĞ Ğ Ă
ƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐ͕ŐƌĂƵĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽ͕şŶĚŝĐĞĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂ͕ĂůĠŵĚĂ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƐŐĂƌĂŶƚŝĂƐĞŵƐŝ͕ƉĂƌąŵĞƚƌŽĐŽŵƵŵĂƚŽĚĂƐĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞ
ƌŝƐĐŽ;Ğǆ͗ŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞZ/ƌĞĂůŝǌĂĚĂĐŽŵůĂƐƚƌŽĞŵĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞ
ƵŵĞĚŝĨşĐŝŽĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ͕ĐŽŵŵƷůƚŝƉůŽƐůŽĐĂƚĄƌŝŽƐͿ͘

Ϯ͘ ZŝƐĐŽŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ͗

KƐ Z/Ɛ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ƌŝƐĐŽ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ ƐĆŽ ĂƋƵĞůĞƐ ƋƵĞ ƉŽƐƐƵĞŵ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽ ĚŽƐ ƐĞƵƐ ůĂƐƚƌŽƐ ĂƚƌĞůĂĚŽƐ Ă Ƶŵ ƷŶŝĐŽ ĚĞǀĞĚŽƌ͕ Ğŵ ƋƵĞ Ă
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂĠŽƐĞƌǀŝĕŽĚĂĚşǀŝĚĂƐĞƌĐŽďĞƌƚŽǀŝĂďĂůĂŶĕŽĚĞƵŵĂ͕
ŽƵƉŽƵĐĂƐ͕ĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐ͘EĞƐƐĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞƌŝƐĐŽ͕ĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ
ƉŽƐƐƵŝ ƵŵĂ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĚĞƐƚĂĐĂĚĂ ŶŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĂŶĄůŝƐĞ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ
ϭϳ
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em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

ƌĞĂůŝǌĂŵŽƐ ƵŵĂ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĐŽŵƉůĞƚĂ ĚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ž ƐĞƵ
ŵĞƌĐĂĚŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͕ďĂƌƌĞŝƌĂƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͕ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĂĐĞƐƐŽĂŽŵĞƌĐĂĚŽ
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;
enda: Aquisição de ativos performados para rendaĚĞ
com ĐƌĠĚŝƚŽ͕
foco
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ
ŚŝƐƚſƌŝĐĂ Ğ ĨƵƚƵƌĂ͕
ůŝƋƵŝĚĞǌ͕
LEIA O
PROSPECTO
E O REGULAMENTO
DO
FUNDO ANTES DE
m lajes corporativas em SP e RJ;
ĂůĂǀĂŶĐĂŐĞŵ͕ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂŝǆĂ͕ ĂůĠŵ ĚĂ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĂƐ
locação Internacional: foco de atuação atual em NY.
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
'ĂƌĂŶƚŝĂƐĞƚŽĚŽŽƉŝůĂƌŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ƉĂƌąŵĞƚƌŽĐŽŵƵŵĂƚŽĚĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ
9
Fonte: RBR
ĚĞƌŝƐĐŽ;Ğǆ͗ŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞZ/ƌĞĂůŝǌĂĚĂĐŽŵůĂƐƚƌŽĞŵĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞ
Ƶŵ ĞĚŝĨşĐŝŽ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ͕ ĐŽŵ Ƶŵ ƷŶŝĐŽ ůŽĐĂƚĄƌŝŽͿ͘  ĂŶĄůŝƐĞ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ Ġ
LEIA O PROSPECTOƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞĨŽƌŵĂĚĞƚĂůŚĂĚĂŶŽƐŽƵƚƌŽƐƚŝƉŽƐĚĞƌŝƐĐŽ͕ƉŽƌĠŵƉŽƐƐƵĞŵƵŵ
E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
A OFERTA,ĚĞƐƚĂƋƵĞĞƉŽŶĚĞƌĂĕĆŽĂŝŶĚĂŵĂŝŽƌŶŽZŝƐĐŽŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ͘
EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO ANTES DE ACEITAR

A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ϯ͘ ƐƚŽƋƵĞ͗

KƐ Z/Ɛ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ƌŝƐĐŽ ĞƐƚŽƋƵĞ͕ ƐĆŽ ĂƋƵĞůĞƐ Ğŵ ƋƵĞ Ă ĚĞǀĞĚŽƌĂ
ĂĚŝĐŝŽŶĂ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂŝƐ ƉƌŽŶƚĂƐ ;ƉĞƌĨŽƌŵĂĚĂƐͿ ĐŽŵŽ ŐĂƌĂŶƚŝĂ ĚĂ
ŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĐŽďĞƌƚƵƌĂĚŽƐĞƌǀŝĕŽĚĂĚşǀŝĚĂĠŽƌŝƵŶĚĂĚĂ
ǀĞŶĚĂĚĞƐƐĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŽďĂůĂŶĕŽĚĂĚĞǀĞĚŽƌĂĠƵƚŝůŝǌĂĚŽĂƉĞŶĂƐ
ĐŽŵŽĨŽƌŵĂĚĞƐƵƉŽƌƚĞ͘EĞƐƐĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞƌŝƐĐŽ͕ĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƐ'ĂƌĂŶƚŝĂƐ
ĚĂ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ƐĞ ƚŽƌŶĂ ĂŝŶĚĂ ŵĂŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ ůĞǀĂŶĚŽ Ğŵ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽ Ă
ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ ƚĞŵƉŽ ĞƐƚŝŵĂĚŽ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĞǌ Ğ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
ŚŝƐƚſƌŝĐŽĚŽǀĂůŽƌĚŽŵϸŶĂƌĞŐŝĆŽ;Ğǆ͗ŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞZ/ƌĞĂůŝǌĂĚĂĐŽŵůĂƐƚƌŽ
ĞŵƵŶŝĚĂĚĞƐƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂŝƐƉƌŽŶƚĂƐĚĞƵŵĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůͿ͘

ϰ͘ &ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĂKďƌĂ

KƐZ/ƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽŵŽƌŝƐĐŽĚĞĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĂŽďƌĂƐĆŽĂƋƵĞůĞƐĞŵŽ
ůĂƐƚƌŽͬĚĞƐƚŝŶŽĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽĠƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞĐŽŶƚƌŝĕĆŽĚĞƵŶŝĚĂĚĞƐƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂŝƐ͕ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ͕ŐĂůƉƁĞƐĞŽƵƚƌŽƐ͘
EĞƐƐĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞƌŝƐĐŽ
KƐZ/ƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽŵŽƌŝƐĐŽĚĞĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĂŽďƌĂ͕ƐĆŽŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵ
ĞĚŝĨşĐŝŽƐ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂŝƐ͕ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐ͕ ƉĂƌƋƵĞƐ ůŽŐşƐƚŝĐŽƐ͕ ƐŚŽƉƉŝŶŐƐ͕ ŐĂůƉƁĞƐ
ĞƚĐ͕͘ĞŵƋƵĞĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĠŽĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͘EĞƐƐĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞƌŝƐĐŽ͕ĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ĚĂƐ 'ĂƌĂŶƚŝĂƐ ĚĂ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ƐĞ ƚŽƌŶĂ ĂŝŶĚĂ ŵĂŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ ůĞǀĂŶĚŽ Ğŵ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽ Ă ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ ƚĞŵƉŽ ĞƐƚŝŵĂĚŽ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĞǌ Ğ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ĚŽ ǀĂůŽƌ ĚŽ ŵϸ ŶĂ ƌĞŐŝĆŽ ;Ğǆ͗ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ĚĞ Z/
ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĐŽŵ ůĂƐƚƌŽ Ğŵ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂŝƐ ƉƌŽŶƚĂƐ ĚĞ Ƶŵ
ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůͿ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕Ž&ůƵǆŽĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽƚĂŵďĠŵƚĞŵ
ƵŵƉĂƉĞůĚĞĚĞƐƚĂƋƵĞ͕ĂŶĂůŝƐĂŶĚŽŽĞǆĐĞĚĞŶƚĞĞĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐ͕
ŐƌĂƵĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽ͕şŶĚŝĐĞĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂ͘


• Alocação
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undos Imobiliários Listados:
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RBR em NY.
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em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

EĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐƉĞůĂ'ĞƐƚŽƌĂ͕ŶĆŽŚĂǀĞƌĄĂĚĞĨŝŶŝĕĆŽĚĞĐƌŝƚĠƌŝŽƐ
ĞůĞŐŝďŝůŝĚĂĚĞ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͕ ƉĂƌĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĞͬŽƵ ĚĂ ĂůŝĞŶĂĕĆŽ ĚŽƐ
esenvolvimento: Incorporação naĚĞ
cidade
de São Paulo;
enda: Aquisição de ativos performados
para
renda
com
foco
ƚŝǀŽƐ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ƋƵĞ O
Ă 'ĞƐƚŽƌĂ
ƉŽƐƐƵŝ ĚŝƐĐƌŝĐŝŽŶĂƌŝĞĚĂĚĞ
ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ă ĂůŽĐĂĕĆŽ
ĚŽ
ACEITAR
LEIA
PROSPECTO
E O REGULAMENTO
DO FUNDO
ANTES DE
m
lajes corporativas em SP e RJ;
&ƵŶĚŽ͘
Ğ
locação Internacional: foco de atuação
atual em
NY.ƚŽĚŽ ŵŽĚŽ͕ Ă 'ĞƐƚŽƌĂ ƉŽƐƐƵŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ ƋƵĞ ƉƌĂƚŝĐĂ Ğŵ ƐƵĂ
”
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ŐĞƐƚĆŽƋƵĞďĂƐĞŝĂŵƐƵĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚĞŐĞƐƚĆŽŶĂĄƌĞĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͘
9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

9

Fonte: RBR


ƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
LEIA O PROSPECTO
E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR

A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ĂƚŝǀŽƐŽĨĞƌƚĂĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞ
ŽĨĞƌƚĂƐƉƷďůŝĐĂƐ
ROSPECTO E O 'ĞƐƚŽƌĂŝŶǀĞƐƚĞƉƌŝŵŽƌĚŝĂůŵĞŶƚĞĞŵ
REGULAMENTO DO FUNDO ANTES
DE ACEITAR
ƌĞƐƚƌŝƚĂƐ ;ƌĞŐŝĚĂƐ
ƉĞůĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ
sD DE
ϰϳϲͿ͕
ĐŽŵ ŽƌŝŐŝŶĂĕĆŽ ƉƌſƉƌŝĂ ŽƵ ĚĞ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES
RISCO”
ƐĞŐƵŝŶĚŽŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐĞůŝŵŝƚĞƐ͗

▪ ϭϬϬйĨŽĐĂĚŽƐĞŵŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͖
▪ ƌĠĚŝƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽĠĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĞƌĠĚŝƚŽŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ͖
▪ Não investir, no âmbito da estratégia CORE, em operações “clean” = CRIs sem
garantia ou fluxo imobiliário conhecidos como “criͲbêntures”͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƌĂĨŝŶƐ
ĚĞŐĞƐƚĆŽĚĞ>/Yh/ĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐdd/^͖
▪ KƉĞƌĂĕƁĞƐ ĐŽŵ Ă ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ ĚŽ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ ƌĞĂŝƐ
ŝŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐ;ĞŵĞƐƉĞĐŝĂů͕ĂůŝĞŶĂĕĆŽĨŝĚƵĐŝĄƌŝĂĚĞŝŵſǀĞŝƐͿĞĐĞƐƐĆŽĨŝĚƵĐŝĄƌŝĂĚĞ
ĨůƵǆŽ ĚĞ ƌĞĐĞďşǀĞŝƐ ƐſůŝĚŽƐ͕ ƐĞŶĚŽ ƚĂŝƐ ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ Ğ ƐƵĂƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ĂǀĂůŝĂĕƁĞƐ
ĐƌŝƚĞƌŝŽƐĂŵĞŶƚĞĂŶĂůŝƐĂĚŽƐƉĞůĂ'ĞƐƚŽƌĂ͖
▪ YƵĂŶĚŽŽƌŝŐŝŶĂƌĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂƌƵŵĂŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ϭϬϬйĚĂƐƚĂǆĂƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐĚĞǀĞŵ
ƐĞƌĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŽƐĨƵŶĚŽƐ;ĂůŝŶŚĂŵĞŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐͿ͖
▪ ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽĂůŝŶŚĂĚĂĐŽŵŽƐƐƉƌĞĂĚƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐƉĞůŽƌĂƚŝŶŐ
ƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽĚĂ'ĞƐƚŽƌĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƚĂůŚĂĚŽŶĞƐƚĞƐƚƵĚŽ͖
▪ >ds;ůŽĂŶͲƚŽͲǀĂůƵĞͿŵĠĚŝŽŶĂĐĂƌƚĞŝƌĂĂďĂŝǆŽĚĞϳϬйĞƵŵĂĚƵƌĂƚŝŽŶĚŽƐĂƚŝǀŽƐ͕
ĞŵŐĞƌĂů͕ĂďĂŝǆŽĚĞϰĂŶŽƐ͖
▪ 'ƌĂƵĚĞĞǆƉŽƐŝĕĆŽĂƐĞƌĂƐƐƵŵŝĚŽƉĞůŽƐĨƵŶĚŽƐĚĞǀĞƌĞƐƉĞŝƚĂƌŽƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĞ
ĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽŵĄǆŝŵĂƉŽƌĂƚŝǀŽĚĞϭϬйĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽǀĞşĐƵůŽ͘ƵƐĐĂŵŽƐƵŵĂ
ĂůŽĐĂĕĆŽŝĚĞĂůĞŶƚƌĞϱйĞϳйĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽǀĞşĐƵůŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞƚĂůĂůŽĐĂĕĆŽ
ĠĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƉĞůŽŽŵŝƚġĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐŶŽŵŽŵĞŶƚŽĚĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽ͖
▪ EĆŽƌĞĂůŝǌĂƌŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĐƵũĂĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐĞũĂŵŽƵƚƌŽƐĨƵŶĚŽƐŽƵĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ŐĞƌŝĚĂƐƉĞůĂ'ĞƐƚŽƌĂ͖Ğ
▪ EĆŽĠŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞƌĂƚŝŶŐƉŽƌĂŐġŶĐŝĂĞǆƚĞƌŶĂ͘

'ĞƐƚŽƌĂĞŶƚĞŶĚĞ͕ƚĂŵďĠŵ͕ƋƵĞŽŵŽŵĞŶƚŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽĂƚƵĂů;^ĞůŝĐĞŝŶĨůĂĕĆŽďĂŝǆĂƐ͕
ĐŽŵ ĂƵŵĞŶƚŽ ŶŽƐ ƐƉƌĞĂĚƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽͿ ŽĨĞƌĞĐĞ ſƚŝŵĂƐ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ă
ƌĞůĂĕĆŽƌŝƐĐŽͬƌĞƚŽƌŶŽĞŽĐƵƐƚŽĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵŽƵƚƌĂƐĐůĂƐƐĞƐĚĞ
ĂƚŝǀŽƐ͘
ϭϵ
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;


ĨƵŶĚŽƐ
ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ĚĂ 'ĞƐƚŽƌĂ ƐĞŐƵĞŵ ƚƌġƐ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ͕ ĐŽŵ ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ Ğ
esenvolvimento: Incorporação naKƐ
cidade
de São Paulo;
enda: Aquisição de ativos performados
para
renda
com
foco
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƐŵƵŝƚŽďĞŵĚĞĨŝŶŝĚĂƐ͗
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
m lajes corporativas em SP e RJ;
 atual em NY.
locação Internacional: foco de atuação

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

ANTES DE
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

KZ͗ WƌŝŶĐŝƉĂů Ğ ŵĂŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ĚŽƐ ĨƵŶĚŽƐ͕ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ
9
Fonte: RBR
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĂƉĞŶĂƐĞŵŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵƌĂƚŝŶŐĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐƉĂĚƌƁĞƐŵşŶŝŵŽƐ
internos estabelecidos; atuando em operações exclusivas “offͲmarket”; com
LEIA O PROSPECTO
E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
ŽƌŝŐŝŶĂĕĆŽĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽƉƌſƉƌŝĂ͘
•

A OFERTA,
EM ESPECIAL
A SEÇÃO
“FATORES
DE ƐĞƌ
RISCO”
• >/Yh/͗
ZĞĐƵƌƐŽƐ ĂŐƵĂƌĚĂŶĚŽ
ĂůŽĐĂĕĆŽ
ĨƵƚƵƌĂ͕ ƉŽĚĞŶĚŽ
ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƐ Ğŵ

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO
ANTES
DE ACEITAR
dĞƐŽƵƌŽ͕ &ƵŶĚŽƐ
ĚĞFUNDO
ZĞŶĚĂ &ŝǆĂ͕
>/’Ɛ͕ >/'’Ɛ͖
&// ĚĞ Z/ ĐŽŵ ďĂŝǆŽ ƌŝƐĐŽ Ğ ĂůƚĂ
A OFERTA, EM ESPECIAL
A
SEÇÃO
“FATORES
DE
RISCO”
ůŝƋƵŝĚĞǌ͘
•

dd/͗ WŽƐŝĕƁĞƐ ƚĄƚŝĐĂƐ Ğŵ Z/’Ɛ ŽƵ &//’Ɛ ĚĞ Z/ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŽĨĞƌƚĂƐ ƌĞƐƚƌŝƚĂƐ͕
ƐĞŶĚŽ Z/’Ɛ ĐŽŵ ĐĂƌƌĞŐŽ ĂĐŝŵĂ ĚŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĞǌ Ğ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ŐĂŶŚŽ ĚĞ
ĐĂƉŝƚĂůŶŽ ĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͖ &// ĚĞ Z/ ĐŽŵĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ Ă ĚĂ 'ĞƐƚŽƌĂ͖
KĨĞƌƚĂĞǆĐůƵƐŝǀĂĚĞ&//ĚĞZ/ĐŽŵĂůƚŽƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞŐĂŶŚŽĚĞŐĂŶŚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů
ĞŵũĂŶĞůĂĚĞĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͘


ZĂƚŝŶŐƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ

ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚĞĂŶĄůŝƐĞƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŶĨŽƌŵĞĐĂĚĂƵŵĚŽƐ
tipos de risco, explorados na sessão “Processo de Investimento” acima, com alteração
ĚĂƉŽŶĚĞƌĂĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞĐĂĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽ͘

K ƉŽŶƚŽ ĚĞ ƉĂƌƚŝĚĂ ƐĆŽ ĚŽŝƐ ƉŝůĂƌĞƐ͗ ŝͿ /ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ ƐĞŶĚŽ ĞƐƐĞ Ž ƉƌŝŶĐŝƉĂů ƉŝůĂƌ ĚĂ
ŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŽƚŝƉŽĚĞƌŝƐĐŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂĞǆƉĞƌƚŝƐĞĚĂ'ĞƐƚŽƌĂŶŽ
ƐĞƚŽƌ͖ĞŝŝͿŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ͘KƉŝůĂƌ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĞĚĞƐĚŽďƌĂĞŵƚƌġƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ͕ƐĞŶĚŽĞůĞƐ͗
ĂͿ'ĂƌĂŶƚŝĂ͖ďͿ&ůƵǆŽ͖ĞĐͿƐƚƌƵƚƵƌĂ͘KƉŝůĂƌŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ͕ƋƵĞƚĞŵĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂů
ĂǀĂůŝĂƌ ŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ͕ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚŽ ŶĞŐſĐŝŽ Ğ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĚĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ͕ ĞƐƐĞ ƉŝůĂƌ ƐĞ ĚĞƐĚŽďƌĂ Ğŵ ĚŽŝƐ ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ͗ ĂͿ
ŵƉƌĞƐĂĞďͿ'ŽǀĞƌŶĂŶĕĂ͘


ϮϬ
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ACEITAR
”

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

locação Internacional: foco de atuação atual em NY.

9

Fonte: RBR

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”



&ŽŶƚĞ͗'ĞƐƚŽƌĂ


ƉſƐĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞƚŽĚŽƐŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĂĐŝŵĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ŽƉƌŽĚƵƚŽĠƵŵĂŶŽƚĂƋƵĞ
varia de “CC” até “AAA”, mais duas notas para eventuais casos de default “C” e “D”.

ĂĚĂ Ƶŵ ĚĞƐƐĞƐ ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ ƐĞ ĚĞƐĚŽďƌĂ Ğŵ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ͕ ƋƵĞ ďƵƐĐĂŵ ĂǀĂůŝĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ŽďũĞƚŝǀĂŽŶşǀĞůĚĞƌŝƐĐŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ĐŽŵďĂƐĞĞŵĚĂĚŽƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐĞǀĞƌŝĨŝĐĄǀĞŝƐ͕
ĂŵƉĂƌĂĚĂƉŽƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐĞĞǆƚĞƌŶĂƐĚĂ'ĞƐƚŽƌĂ͘

▪ 'ĂƌĂŶƚŝĂ͗ZĞĂůŝǌĂŵŽƐĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĂŐĂƌĂŶƚŝĂĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ƚƌĂƚĂŶĚŽ
ĚĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚŽ ĂƚŝǀŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ƐĞƵ ǀĂůŽƌ Ğ ůŝƋƵŝĚĞǌ͕Ğŵ Ƶŵ
ĞǀĞŶƚƵĂůĐĞŶĄƌŝŽĚĞƐƚƌĞƐƐ͖
▪ ƐƚƌƵƚƵƌĂ͗ ǀĂůŝĂ Ă ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ ŶĂ ĨŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ŽƉĞƌĂĕĆŽ͕
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͕ZĂǌĆŽĚĞ'ĂƌĂŶƚŝĂ͕ĚƵƌĂƚŝŽŶĞŽƵƚƌŽƐ͖
▪ &ůƵǆŽ͗ ŶĂůŝƐĂ Ă ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚŽ ĨůƵǆŽ ĚĞ ƌĞĐĞďşǀĞŝƐ ĚĂ ŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ ǀŽůƵŵĞ ĚĞ
ĐŽďĞƌƚƵƌĂĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽ͖
▪ ŵƉƌĞƐĂ͗ŽŶƐŝĚĞƌĂĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚŽŵĞƌĐĂĚŽĞŵƋƵĞĂĞŵƉƌĞƐĂ
ĞƐƚĄŝŶƐĞƌŝĚĂ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĂĨŽƌŵĂĚĞĂƚƵĂĕĆŽĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ĂůĠŵ
ĚĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͘
▪ 'ŽǀĞƌŶĂŶĕĂ͗KďƐĞƌǀĂŽŶşǀĞůĚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂŝŵƉůĂŶƚĂĚŽĚĞŶƚƌŽĚĂ
ĐŽŵƉĂŶŚŝĂ͘

KƐ ƌĂƚŝŶŐƐ ĚĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ŶŽƌƚĞŝĂŵ Ă ƉƌĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐƉƌĞĂĚƐ
ŵşŶŝŵŽƐƉĂƌĂĐĂĚĂĨĂŝǆĂĚĞƌĂƚŝŶŐƐŽďƌĞĂEdE’ĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂĚƵƌĂƚŝŽŶ
;ƉƌĂǌŽ ŵĠĚŝŽͿ ĚŽ Z/͘ K ƚƌĂďĂůŚŽ ĚĞ ƌĞǀŝƐĆŽ ĚŽ ƌĂƚŝŶŐ ĚĞ ĐĂĚĂ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ŽĐŽƌƌĞ
ƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞƚŽĚĂĂƚĞƐĞĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĠƉƌŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞƌĞǀŝƐĂĚĂ͕
ĂǀĂůŝĂŶĚŽƐĞŚŽƵǀĞĂůŐƵŵƚŝƉŽĚĞĂůƚĞƌĂĕĆŽŶŽƉĞƌĨŝůĚĞƌŝƐĐŽĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽĂŽůŽŶŐŽ
ĚĞƐƵĂǀŝĚĂ͕ƌĞĨůĞƚŝŶĚŽĞŵƉŽƐƐşǀĞŝƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ͕ƉŽƐŝƚŝǀĂƐŽƵŶĞŐĂƚŝǀĂƐŶŽƌĂƚŝŶŐ͘ĂƐŽ
Ϯϭ
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

ĞǆŝƐƚĂƉŝŽƌĂŶŽŶşǀĞůĚĞƌŝƐĐŽĚĞƵŵĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ƐĆŽĚĞĨŝŶŝĚŽƐƉůĂŶŽƐĚĞ
ĂĕƁĞƐƉĂƌĂƚƌĂƚĂƌĐĂĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂƉŽŶƚƵĂů͘
esenvolvimento: Incorporação na cidade
de São Paulo;

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO
FUNDO ANTES DE
ŽŵďĂƐĞŶŽƐĞƐƚƵĚŽƐĚĞĐĂƌƚĞŝƌĂƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ͕ĨŽŝĚĞĨŝŶŝĚŽŽƌĂƚŝŶŐŽďũĞƚŝǀŽ
ŵşŶŝŵŽĚĞ
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
“BBB” para as operaçõesĂƐĞƌĞŵƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͘KƚƌĂďĂůŚŽĚĞƌĞǀŝƐĆŽĚŽƌĂƚŝŶŐ
ĚĞ ĐĂĚĂ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ŽĐŽƌƌĞ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ ƚŽĚĂ Ă ƚĞƐĞ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ Ġ 9
Fonte: RBR
ƉƌŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞƌĞǀŝƐĂĚĂ͕ĂǀĂůŝĂŶĚŽƐĞŚŽƵǀĞĂůŐƵŵƚŝƉŽĚĞĂůƚĞƌĂĕĆŽŶŽƉĞƌĨŝůĚĞƌŝƐĐŽ
ĚĂ ŽƉĞƌĂĕĆŽEĂŽ
ĚĞ ƐƵĂ ǀŝĚĂ͕ ƌĞĨůĞƚŝŶĚŽ
ƉŽƐƐşǀĞŝƐ
ƉŽƐŝƚŝǀĂƐ
ŽƵ
LEIA O PROSPECTO
OůŽŶŐŽ
REGULAMENTO
DOĞŵFUNDO
ANTES DE
ACEITAR
9 ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ͕
ŶĞŐĂƚŝǀĂƐŶŽƌĂƚŝŶŐ͘ĂƐŽĞǆŝƐƚĂƉŝŽƌĂŶŽŶşǀĞůĚĞƌŝƐĐŽĚĞƵŵĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽ͕
A OFERTA,
EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ROSPECTO E O ƐĆŽĚĞĨŝŶŝĚŽƐƉůĂŶŽƐĚĞĂĕƁĞƐƉĂƌĂƚƌĂƚĂƌĐĂĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂƉŽŶƚƵĂů͘
REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR

A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞŵŽƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐ

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

locação Internacional: foco de atuação atual em NY.

ĂƉůŝĐĂĕĆŽĞŵĞŵŝƚĞŶƚĞƐĚĂƐůĞƚƌĂƐŚŝƉŽƚĞĐĄƌŝĂƐ͕ĐĠĚƵůĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ůĞƚƌĂƐ
ĚĞĐƌĠĚŝƚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽĞůĞƚƌĂƐŝŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐ;ŝƐƚŽĠ͕ƚşƚƵůŽƐĚŽŵĞƌĐĂĚŽďĂŶĐĄƌŝŽͿŽĐŽƌƌĞ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŵĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĚĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ Ğ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĞǌ ĚĂ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ďĂŶĐĄƌŝĂ͘ 
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĞŵƚĂŝƐƚşƚƵůŽƐĞŶǀŽůǀĞĂŐĞƐƚĆŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĚŽĨƵŶĚŽĞďƵƐĐĂŵƚĆŽĞƐŽŵĞŶƚĞ
Ă ĂůŽĐĂĕĆŽ ƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂ ĚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ Ğŵ Z/Ɛ͕ ŶĆŽ ŚĂǀĞŶĚŽ
ƋƵĂůƋƵĞƌ ůŝŵŝƚĂĕĆŽ ƌĞůĂƚŝǀĂ ă ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ƌŝƐĐŽ ĚĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ ĞŵŝƚĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵƚĂŝƐĂƚŝǀŽƐ͘

ĂƉůŝĐĂĕĆŽĞŵĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞWŽƚĞŶĐŝĂůĚŝĐŝŽŶĂůŽŶƐƚƌƵƚŝǀŽŽĐŽƌƌĞĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĞŵůĞŝůƁĞƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐŶĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͘

ĨĞŝƚŽKs/Ͳϭϵ
ŽůŽŶŐŽĚŽƉƌŝŵĞŝƌŽƐĞŵĞƐƚƌĞĚĞϮϬϮϬ͕ŽƌĂƐŝůĞŽŵƵŶĚŽĨŽƌĂŵƐƵƌƉƌĞĞŶĚŝĚŽƐƉĞůŽ
ŶŽǀŽĐŽƌŽŶĂǀşƌƵƐ͕ƵŵĂŝŶĨĞĐĕĆŽƋƵĞĂƚĠĞŶƚĆŽĚĞƐĐŽŶŚĞĐŝĚĂƉĞůĂĐŝġŶĐŝĂǀĞŝŽĐĂƵƐĂŶĚŽ
ƵŵĂĚŽĞŶĕĂƉƵůŵŽŶĂƌŐƌĂǀĞĞŵŵŝůŚƁĞƐĚĞƉĞƐƐŽĂƐĂŽƌĞĚŽƌĚŽŵƵŶĚŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŶĂ
ƉƌŝŵĞŝƌĂƋƵŝŶǌĞŶĂĚĞŵĂƌĕŽĂKƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽDƵŶĚŝĂůĚĂ^ĂƷĚĞĚĞĐƌĞƚŽƵƉĂŶĚĞŵŝĂƉĂƌĂ
ĂKs/Ͳϭϵ͘

ŽŵŽĂǀĂŶĕŽĚĞƐĞŶĨƌĞĂĚŽĚĂĚŽĞŶĕĂ͕ŝŶƐƚĂůŽƵͲƐĞŶŽŵĞƌĐĂĚŽƵŵĞŶŽƌŵĞŵĞĚŽĨƌƵƚŽ
ĚŽƐƵƐƚŽĞŝŵƉƌĞǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚŽĂǀĂŶĕŽĚĂĚŽĞŶĕĂŶĂĞĐŽŶŽŵŝĂŵƵŶĚŝĂů͘

ŵ ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĞƐƐĞ ĐĞŶĄƌŝŽ͕ ƌĞĂůŝǌĂŵŽƐ Ă ƌĞǀŝƐĆŽ ĚŽ ŶŽƐƐŽ ZĞůĂƚſƌŝŽ ĚĞ ZŝƐĐŽ Ğ Ž
ƚŽƌŶĂŵŽƐ ƉƷďůŝĐŽ͕ ƚĞŶĚŽ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŝǀŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĂŐƌĞŐĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƐſůŝĚĂƐ Ğ
ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ Ă ƌĞƐƉĞŝƚŽ ĚŽ ƉŽƌƚĨſůŝŽ ĚĞ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͘ K ŝŶƚƵŝƚŽ ĨŽŝ ĐŽŵƉĂƌƚŝůŚĂƌ ŶŽƐƐŽƐ
ĞƐƚƵĚŽƐĞĂŶĄůŝƐĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĨŽĐĂŶĚŽĞŵĐĞŶĄƌŝŽƐĚĞƐƚƌĞƐƐƉĂƌĂĐĂĚĂƵŵĂĚĞŶŽƐƐĂƐ
ϮϮ
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽĐĞŶĄƌŝŽĚĞŝŶƚĞŶƐŽŝƐŽůĂŵĞŶƚŽƐŽĐŝĂůĞƌĞƐƚƌŝĕĆŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌ
ĞĐŽŶŽŵŝĂ͕
esenvolvimento: Incorporação naŶĂ
cidade
de São Paulo; ƌĞĨŽƌĕĂŶĚŽ Ž ŶŽƐƐŽ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽ ĐŽŵ Ă ƚƌĂŶƐƉĂƌġŶĐŝĂ ĐŽŵ ŶŽƐƐŽƐ
enda: Aquisição de ativos performados
para
renda com foco
ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐĞĐŽŵŽŵĞƌĐĂĚŽĞŵŐĞƌĂů͘
ACEITAR
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
m
lajes corporativas em SP e RJ;
 atual em NY.
locação Internacional: foco de atuação
”
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ƐƐĂĂŶĄůŝƐĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƵƚŝůŝǌŽƵĐŽŵŽĐƌŝƚĠƌŝŽĂĚŝǀŝƐĆŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŶĨŽƌŵĞ
9
Fonte: RBR
ĐĂĚĂ Ƶŵ ĚŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ƌŝƐĐŽ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂŵŽƐ ĐĄůĐƵůŽƐ ĚĞ ƐƚƌĞƐƐ ŵĄǆŝŵŽ ŶŽƐ
ƌĞĐĞďşǀĞŝƐĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ĂƉƵƌĂĕĆŽĚĞŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞŵşŶŝŵĂĚĞǀĞŶĚĂƐĚĞƵŶŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂ
LEIA O PROSPECTO
EO
REGULAMENTO
DO FUNDO
DEŚŝƐƚſƌŝĐĂ͕
ACEITAR
9 ANTES
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚŽ
ƐĞƌǀŝĕŽ
ĚĂ ĚşǀŝĚĂ͕ Ğŵ ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ
ĐŽŵ Ă ŵĠĚŝĂ
ĚĞ ǀĞŶĚĂ
ĂǀĂůŝĂŶĚŽ ƋƵĂŝƐ
ĞƌĂŵAŵĂŝƐ
Ğ ŵĞŶŽƐ
ƐĞŶƐşǀĞŝƐ͘ ůĠŵ
ƌĞĂůŝǌĂŵŽƐ Ă
A OFERTA,
EM ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ESPECIAL
SEÇÃO
“FATORES
DEĚŝƐƐŽ͕
RISCO”
ROSPECTO E O ƌĞǀŝƐĆŽ
REGULAMENTO
DO
FUNDO
ANTES
DE
ACEITAR
ĚĂƐ ĂŶĄůŝƐĞƐ ĚĞ ďĂůĂŶĕŽƐ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĚĞǀĞĚŽƌĞƐͬůŽĐĂƚĄƌŝŽƐ͕ ĐŽŵ Ž ŝŶƚƵŝƚŽ ĚĞ
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ĂǀĂůŝĂƌĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĂƐĐŽŵƉĂŶŚŝĂƐĞŵŚŽŶƌĂƌƐĞƵƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐŶŽĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͘

ƉſƐĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƐƚĞƐƚƵĚŽ͕ĐŽŶĐůƵşŵŽƐƋƵĞŽƉŽƌƚĨſůŝŽĚŽ&ƵŶĚŽĐŽŶƚĂĐŽŵƵŵĂ
ĐĂƌƚĞŝƌĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚĂ͕ĐŽŵĐŽŶĨŽƌƚĄǀĞůĐŽůĐŚĆŽĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐ͕ĨƵŶĚŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂĞůĞǀĂĚŽ͕
ĞǆĐĞůĞŶƚĞƌĂǌĆŽĚĞŐĂƌĂŶƚŝĂĞſƚŝŵĂƐŐĂƌĂŶƚŝĂƐĞŵſƚŝŵĂƐůŽĐĂůŝǌĂĕƁĞƐ͘ƉſƐƉĂƐƐĂĚŽŽƐ
ŵĞƐĞƐŵĂŝƐŐƌĂǀĞƐĞŝŶĐĞƌƚŽƐĚĂĐƌŝƐĞ͕ƉƵĚĞŵŽƐĂƚĞƐƚĂƌĂƌĞƐŝůŝġŶĐŝĂĚŽŶŽƐƐŽƉŽƌƚĨſůŝŽ͕
ĐŽŵ ϭϬϬй ĚĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ Ğŵ ĚŝĂ ĐŽŵ ĂƐ ƐƵĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ͕ ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽ Ž ƌŝŐŽƌŽƐŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĂŶĄůŝƐĞ Ğ ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉĞůĂ ŐĞƐƚĆŽ͕ ƌĞƐƐĂůƚĂŶĚŽ ƚĂŵďĠŵ Ă
ĐŽŶĨŝĂŶĕĂŶĂƐŽůŝĚĞǌĞŶŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&ƵŶĚŽŶŽĐƵƌƚŽ͕ŵĠĚŝŽĞůŽŶŐŽ
ƉƌĂǌŽƐ͘



9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

Ϯϯ
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em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

K&//ZZƌĠĚŝƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽ;ZZzϭϭͿ

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
ƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚŽƉŽƌƚĨſůŝŽĚŽ&ƵŶĚŽƐĆŽ͗
locação Internacional: foco de atuação atual em NY.
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

✓ WŽƌƚĨſůŝŽĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚŽ͖

Fonte: RBR

9

✓ ŽŶĨŽƌƚĄǀĞůĐŽůĐŚĆŽĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐ͖

✓ &ƵŶĚŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂĞůĞǀĂĚŽ͖
LEIA O PROSPECTO
E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
✓ ZĂǌĆŽĚĞŐĂƌĂŶƚŝĂ;>dsͿĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌĂ͖
A OFERTA,
EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
✓ 'ĂƌĂŶƚŝĂƐůşƋƵŝĚĂƐĞŵſƚŝŵĂƐůŽĐĂůŝǌĂĕƁĞƐ
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

 'ĞƐƚŽƌĂ Ġ ĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐĂ ŶĂ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĂƐ ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐ ĚĂƐ
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͘ K ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĂŶĄůŝƐĞ ĞŶǀŽůǀĞ ǀŝƐŝƚĂ ĂŽƐ ĂƚŝǀŽƐ͕ ŬŶŽǁͲŚŽǁ ĚĞ ĞƋƵŝƉĞ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ͕ĐŽůĞƚĂĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐƐŽďƌĞŽƐŝŵſǀĞŝƐĞĚŝůŝŐġŶĐŝĂƚĠĐŶŝĐĂ͕ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ũƵƌşĚŝĐĂ͘ĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&ƵŶĚŽĐŽŶƚĂĐŽŵϲϰйĚĂƐŐĂƌĂŶƚŝĂƐůŽĐĂůŝǌĂĚĂƐŶŽƐƚĂĚŽĚĞ^W͕
ƐĞŶĚŽƋƵĞϳϰйĚĞůĂƐĞƐƚĆŽŶĂĂƉŝƚĂů͘



&ŽŶƚĞ͗'ĞƐƚŽƌĂ




&ŽŶƚĞ͗'ĞƐƚŽƌĂ

Ϯϰ
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ACEITAR
”

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ; 

locação Internacional: foco de atuação atual em NY.

9

Fonte: RBR

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”


&ŽŶƚĞ͗'ĞƐƚŽƌĂ
ϭͲ>ds–>ŽĂŶƚŽsĂůƵĞ͗^ĂůĚŽĚĞǀĞĚŽƌĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽĚŝǀŝĚŝĚŽƉĞůŽǀĂůŽƌĚĂŐĂƌĂŶƚŝĂ
Ϯ–ƵƌĂƚŝŽŶ͗ƉƌĂǌŽŵĠĚŝŽƉŽŶĚĞƌĂĚŽĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞũƵƌŽƐ
&ŽŶƚĞ͗ZĞůĂƚſƌŝŽŵĞŶƐĂůZZz;&ƵŶĚŽƐ͘EĞƚͿ͖ĚĂƚĂͲďĂƐĞ͗ĚĞǌͬϮϬ



K&ƵŶĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĂƐĞŐƵŝŶƚĞƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞŚŝƐƚſƌŝĐĂ͗


Ϯϱ
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados
para renda com foco
&ŽŶƚĞ͗'ĞƐƚŽƌĂ
m lajes corporativas em SP e RJ;

locação Internacional: foco de atuação atual em NY.



Fonte: RBR

9

ĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&ƵŶĚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐƚƌĂƚĠŐŝĂĠĂƐĞŐƵŝŶƚĞ͗

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”


&ŽŶƚĞ͗'ĞƐƚŽƌĂ


ŽůŽĐĂŵŽƐĂďĂŝǆŽĂůŐƵŵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƐĞůĞĐŝŽŶĂĚĂƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&ƵŶĚŽ͗


&ŽŶƚĞ͗'ĞƐƚŽƌĂ
Ϯϲ
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em
CRIs com garantia real;
ϭͲΎ>ds–>ŽĂŶƚŽsĂůƵĞ–^ĂůĚŽĚĞǀĞĚŽƌĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽĚŝǀŝĚŝĚŽƉĞůŽǀĂůŽƌĚĂŐĂƌĂŶƚŝĂ

9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
&ŽŶƚĞ–ZĞůĂƚſƌŝŽŵĞŶƐĂůZZz͕ĚĞǌͬϮϬ




esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ACEITAR
”

LEIA O PROSPECTO
E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE

A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

locação Internacional: foco de atuação atual em NY.

9

Fonte: RBR

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

Ϯϳ
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

WŽƚĞŶĐŝĂŝƐƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĞKƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ;WŝƉĞůŝŶĞͿ

locação Internacional: foco de atuação atual em NY.


Fonte: RBR
ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ƉŽƐƐƵşŵŽƐϭϬ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ŶŽ ƉŝƉĞůŝŶĞ ŶĂ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ ƐĞŶĚŽƋƵĞ
ĞƐƚĆŽĚĞƚĂůŚĂĚĂƐĂďĂŝǆŽϳƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƋƵĞĞƐƚĆŽĞŵĞƐƚĄŐŝŽŵĂŝƐĂǀĂŶĕĂĚŽĚĞ
ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͘
9

ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĨŽƌĂŵ ĂŶĂůŝƐĂĚĂƐ ƉĞůĂ ĄƌĞĂ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ Ğ ƐƵďŵĞƚŝĚŽ Ă ƵŵĂ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ROSPECTO E O dĂŝƐ
REGULAMENTO
DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
ƉƌĠǀŝĂ ƉĞůŽ Žŵŝƚġ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͕ ƐĞŵ͕ ŶŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕ ƚĞƌĞŵ ƐŝĚŽ ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ
A OFERTA, EM ESPECIAL
ĂƉƌŽǀĂĚĂƐ͘ A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

EKy/^d͕EKD/dKd/^KWZO^͕Yh>YhZKhDEdKs/Eh>Ed
&/ZDK W>K &hEK  EK y/^d 'ZEd/ Yh K^ /Es^d/DEdK^
&d/sDEd KEdZK͘ >D /^^K͕ D ZK  /Ey/^dE/  d>
KhDEdK s/Eh>Ed͕ WKZ sZ  KE&/E/>/͕ EK ^ZK
/sh>'K^d>,^^KEdZWZd^^>K>/O^^'ZEd/^͘

EŽƐƐŽŽďũĞƚŝǀŽĠƋƵĞƚĂŝƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƉŽƐƐƵĂŵƐƉƌĞĂĚĞŵůŝŶŚĂĐŽŵŽƌĂƚŝŶŐƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽ
ZZ;ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽŶŽŝƚĞŵƚƵĂĕĆŽĚĂ'ĞƐƚŽƌĂĞŵƌĠĚŝƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽĞWƌŽĐĞƐƐŽ
ĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ĂĐŝŵĂͿĞŐĂƌĂŶƚŝĂƐĂůŝŶŚĂĚĂƐĐŽŵŽŽƉĞƌĨŝůĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂ
ĚŽ&ƵŶĚŽ͘


9

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


&ŽŶƚĞ͗ 'ĞƐƚŽƌĂ ;WŝƉĞůŝŶĞ ŵĞƌĂŵĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽ͕ ƐĞŵ ŐĂƌĂŶƚŝĂ ĚĞ ƋƵĞ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƐĞƌĆŽ ĂƉůŝĐĂĚŽƐ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞŶĞƐƐĞƐĂƚŝǀŽƐͿ


ĂƌƚĞŝƌĂƉƌŽũĞƚĂĚĂĂƉſƐĂůŽĐĂĕĆŽ͗

Ϯϴ
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ACEITAR
”

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

locação Internacional: foco de atuação atual em NY.

9

Fonte: RBR

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
&ŽŶƚĞ͗'ĞƐƚŽƌĂ
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”



&ŽŶƚĞ͗'ĞƐƚŽƌĂ







Ϯϵ
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ^ŽďƌĞĂKĨĞƌƚĂ

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

K&ƵŶĚŽŝŶŝĐŝŽƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞŵŵĂŝŽĚĞϮϬϭϴ͘ƐƚĂƐĞƌĄĂϯǐĞŵŝƐƐĆŽĚĞĐŽƚĂƐĚŽ&ƵŶĚŽ
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
ĞĂϭǐĞŵŝƐƐĆŽĚĞƐƚŝŶĂĚĂĂŽƉƷďůŝĐŽĞŵŐĞƌĂů͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽĨĞƌƚĂƌĞĂůŝǌĂĚĂŶŽąŵďŝƚŽ
locação Internacional: foco de atuação atual em NY.
ĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬ͘ƚĠĞŶƚĆŽ͕ĂƐŽĨĞƌƚĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĨŽƌĂŵĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂƉĞŶĂƐƉĂƌĂ
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐŶŽąŵďŝƚŽĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϲ͘
9

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

Fonte: RBR

LEIA O

'ĞƐƚŽƌĂĂĐƌĞĚŝƚĂƋƵĞŽƐĨĂƚŽƌĞƐĂďĂŝǆŽƐĆŽƉŽƐŝƚŝǀŽƐƉĂƌĂƋƵĞŽƉŽƚĞŶĐŝĂůŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌ
PROSPECTO
E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
ůĞǀĞĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂŽĂǀĂůŝĂƌŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŶŽ&ƵŶĚŽ͗

A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O ϭ–ZĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽ&ƵŶĚŽĞĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂ
REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ZĞůĂĕĆŽƌŝƐĐŽǆƌĞƚŽƌŶŽ͗
▪

ZΨϮϬϱ͕ϵŵŝůŚƁĞƐĚĞWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ͖

▪

^ĆŽϭϰŽƉĞƌĂĕƁĞƐŝŶǀĞƐƚŝĚĂƐ͕ƚŽĚĂƐĞŵĚŝĂĐŽŵƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ͖

▪

ZĂǌĆŽĚĞŐĂƌĂŶƚŝĂсϮǆ͕>dsΎ–ϱϬй

;ƉĂƌĂĐĂĚĂZΨϭĚĞĚşǀŝĚĂ͕ŽĨƵŶĚŽĚĞƚĠŵƐĆŽZΨϮĞŵŐĂƌĂŶƚŝĂͿ͖
▪

ϲϰйĚĂƐŐĂƌĂŶƚŝĂƐĞƐƚĆŽůŽĐĂůŝǌĂĚĂƐŶŽĞƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ϰϳйŶŽĐĂƉŝƚĂů͖

▪

KƌĞƚŽƌŶŽĚĞƐĚĞŽŝŶşĐŝŽ;ŵĂŝŽͬϭϴͿĞƋƵŝǀĂůĞĂϯϬϴйĚŽ/͖

▪

EŽƐƷůƚŝŵŽƐϭϮŵĞƐĞƐ͕ĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽĨƵŶĚŽƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌĚĂĐŽƚĂĚĂϭǐ
ĞŵŝƐƐĆŽ;ZΨϭϬϬͿĨŽŝĚĞϴ͕ϮϬйĂŽĂŶŽ͘

Ϯ–'ĞƐƚĆŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ
'ĞƐƚŽƌĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗
▪

ϭϬϬйĨŽĐĂĚĂŶŽƐĞŐŵĞŶƚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕

▪

ZΨϯ͕ϯďŝůŚƁĞƐƐŽďƌĞŐĞƐƚĆŽ͖

▪

ŶĄůŝƐĞĐƌŝƚĞƌŝŽƐĂĚĞŽŶĚĞƐĞŝŶǀĞƐƚŝƌ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĐĂĚĂĐŝĐůŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͖

▪

dƌĂŶƐƉĂƌġŶĐŝĂ Ğ ƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞ ĐŽŵ Ž ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌ͗ ĄƌĞĂ ĚĞ Z/͕ ƐŝƚĞ ĞǆĐůƵƐŝǀŽ ĚŽ
ĨƵŶĚŽ͕ ƌĞůĂƚſƌŝŽƐ ŵĞŶƐĂŝƐ͕ ƌĞůĂƚſƌŝŽ ĚĞ ƌŝƐĐŽ ƐĞŵĞƐƚƌĂů͕ ǁĞďĐĂƐƚƐĚĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ƚƌŝŵĞƐƚƌĂŝƐ͘

▪

'ƌĂŶĚĞƉĂƌƚĞĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐŝŶǀĞƐƚŝĚĂƐƐĆŽĞǆĐůƵƐŝǀĂƐ͗ŽƌŝŐŝŶĂĚĂƐĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂƐ
ƉĞůĂ'ĞƐƚŽƌĂ͘EĞƐƐĞƐĐĂƐŽƐ͕ϭϬϬйĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌĨĞĞƐŐĞƌĂĚŽƐŶĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƐĆŽ
ĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽƐ ƉĂƌĂ Ž ĨƵŶĚŽ ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌ ĚĞ ƚĂů ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ŵĞůŚŽƌĞ Ž ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
ĞĨĞƚŝǀŽĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽ͘

ϯ–DŽŵĞŶƚŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽ
ϯϬ
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em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

▪ de&ƵŶĚŽƐĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐ–Z/ƐĆŽŶĂǀŝƐĆŽĚĂ'ĞƐƚŽƌĂſƚŝŵĂƐŽƉĕƁĞƐĚĞ
esenvolvimento: Incorporação na cidade
São Paulo;

ACEITAR
”

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados paraĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĕĆŽĞƌĞĚƵĕĆŽĚĞƌŝƐĐŽĞŵŵŽŵĞŶƚŽƐĐŽŵŵĂŝŽƌǀŽůĂƚŝůŝĚĂĚĞŶŽ
renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

ŵĞƌĐĂĚŽ͖

locação Internacional: foco de atuação atual em NY.

▪

Fonte: RBR

WĞƌŵŝƚĞƋƵĞŽŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĐŽŶƐŝŐĂŽďƚĞƌƌĞƚŽƌŶŽƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐĐŽŵďĂŝǆŽƌŝƐĐŽ
ĚĞƉĞƌĚĂĚŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ͖

9

LEIA O PROSPECTO✓ EƐƚŝŵĂƚŝǀĂĚĞƌĞƚŽƌŶŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂϴ͕ϱϬй;ĐŽƚĂĐŽŵǀĂůŽƌĚĞĞŵŝƐƐĆŽĂ
O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
ZΨϭϬϬͿŶŽϭǐĂŶŽĂƉſƐĂKĨĞƌƚĂ͘
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
▪ KƉĞƌĂĕƁĞƐŝŶĚĞǆĂĚĂƐĂ/ŶĨůĂĕĆŽĞĂŽ/ŽĨĞƌĞĐĞŵƉƌŽƚĞĕĆŽĂŽƌĞƚŽƌŶŽĚŽ
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞŵƵŵĐĞŶĄƌŝŽĚĞĂƵŵĞŶƚŽĚĂŝŶĨůĂĕĆŽŽƵĚĂƚĂǆĂďĄƐŝĐĂĚĞũƵƌŽƐ͘
Ύ>ds–>ŽĂŶƚŽsĂůƵĞ–^ĂůĚŽĚĞǀĞĚŽƌĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽĚŝǀŝĚŝĚŽƉĞůŽǀĂůŽƌĚĂŐĂƌĂŶƚŝĂ
&ŽŶƚĞ͗'ĞƐƚŽƌĂͲZĞůĂƚſƌŝŽŵĞŶƐĂůZZz͕ĚĞǌͬϮϬ




&ŽŶƚĞ͗'ĞƐƚŽƌĂ






ϯϭ
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em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

WƌĞŵŝƐƐĂƐĚŽƐƚƵĚŽĚĞsŝĂďŝůŝĚĂĚĞ

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ĚĂƚĂĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞƐƚƵĚŽĠϭϮĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϮϭ͘

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

 ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ƵƚŝůŝǌĂĚĂŶĂ ĂŶĄůŝƐĞ Ġ ďĂƐĞĂĚĂ ŶĂ ƉƌŽũĞĕĆŽĚŽ ĨůƵǆŽĚĞ ĐĂŝǆĂ ŐĞƌĂĚŽ Ă
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES
ƉĂƌƚŝƌĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĐĂƉƚĂĚŽƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͕ůşƋƵŝĚŽƐĚŽƐƵƐƚŽƐĚĂKĨĞƌƚĂ͕ŶŽƐ
9
Fonte: RBR
ƚŝǀŽƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ƉƌŝŵŽƌĚŝĂůŵĞŶƚĞĞŵZ/Ɛ͕ƉŽƐŝĕƁĞƐdĄƚŝĐĂƐĞŵŽƚĂƐĚĞ&//ƐĚĞZ/͕
ďĞŵ ĐŽŵŽ ŶŽƐ ƚŝǀŽƐ ĚĞ >ŝƋƵŝĚĞǌ͘ ĞƐƐĂ ĨŽƌŵĂ͕ ĨŽƌĂŵ ƉƌŽũĞƚĂĚŽƐ ŽƐ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ
LEIA O PROSPECTO
E OďĂƐĞ
REGULAMENTO
DO FUNDO
ANTES
DE ACEITAR
9 ƵŵĂ
ĞƐƉĞƌĂĚŽƐ ĐŽŵ
ŶĂĂƉůŝĐĂĕĆŽŶĞƐƐĞƐ ĂƚŝǀŽƐ͕Ă
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ
ĐƵƌǀĂĞǀŽůƵƚŝǀĂ
ĚĞ
ĂůŽĐĂĕĆŽ͘ EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
A OFERTA,

locação Internacional: foco de atuação atual em NY.

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
WĞůŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐƚƵĚŽ͕ Ž &ƵŶĚŽ ĚĞǀĞƌĄ ŝŶǀĞƐƚŝƌ Ğŵ ϰ ;ƋƵĂƚƌŽͿ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ ĂƚŝŶŐŝƌ
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞϵϳй;ŶŽǀĞŶƚĂĞƐĞƚĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚĞĂůŽĐĂĕĆŽŶŽƐĂƚŝǀŽƐůǀŽ͘

KƐƉƌĞĂĚĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƉĂƌĂŽƐƚƵĚŽĠĚĞϱ͕ϱϯйĂ͘Ă͘ƐŽďƌĞŽ/͘
^>/ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƉĂƌĂĞĨĞŝƚŽĚĂƐĚĞĨŝŶŝĕƁĞƐĚŽƐƌĞƚŽƌŶŽƐĞƐƉĞƌĂĚŽƐĨŽŝĚĞϯ͕ϬϬйĂŽ
ĂŶŽƉĂƌĂϮϬϮϭĞŶŽƐĚĞŵĂŝƐĂŶŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂŵĞƚĂĚŝǀƵůŐĂĚĂĞĂƐĞƌƉĞƌƐĞŐƵŝĚĂ
ƉĞůŽZĞůĂƚſƌŝŽ&ŽĐƵƐ;ϮϬϮϭ͗ϯ͕ϬϬй͕ϮϬϮϮ͗ϰ͕ϱϬйĞϮϬϮϯĞŵĚŝĂŶƚĞ͗ϲ͕ϬϬйͿ͘
ŝŶĨůĂĕĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƉĂƌĂĞĨĞŝƚŽĚĂƐĚĞĨŝŶŝĕƁĞƐĚŽƐƌĞƚŽƌŶŽƐĞƐƉĞƌĂĚŽƐĨŽŝĚĞϯ͕ϯϮй
ĂŽĂŶŽƉĂƌĂϮϬϮϭĞŶŽƐĚĞŵĂŝƐĂŶŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂŵĞƚĂĚŝǀƵůŐĂĚĂĞĂƐĞƌƉĞƌƐĞŐƵŝĚĂ
ƉĞůŽĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚŽƌĂƐŝů;ϮϬϮϭ͗ϯ͕ϯϮй͕ϮϬϮϮ͗ϯ͕ϱϬйĞϮϬϮϯĞŵĚŝĂŶƚĞ͗ϯ͕ϮϱйͿ͘
WĂƌĂĞĨĞŝƚŽƐĚĞƐƚĞƐƚƵĚŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌŽƵͲƐĞƋƵĞŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞŐĂŶŚŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂƐ
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&ƵŶĚŽŶĆŽĞƐƚĂƌĆŽƐƵũĞŝƚŽƐĂŽ/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂ
(“/Z”). Ademais, como a política do &ƵŶĚŽ Ġ ŶŽ ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƌ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞăĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ĞŵĞƐƉĞĐŝĂůŽƚĂƐĚĞ
&//͕Ž&ƵŶĚŽƐĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌĄĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĚĞƌĞŐġŶĐŝĂƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŵƋƵĞ
ŶĆŽ ĞƐƚĆŽ ƐƵũĞŝƚŽƐ ĂŽ /Z ŽƐ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ĂƵĨĞƌŝĚŽƐ Ğŵ ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ŶŽƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĂƚŝǀŽƐ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͗ ;ŝͿ ůĞƚƌĂƐ ŚŝƉŽƚĞĐĄƌŝĂƐ͖ ;ŝŝͿ Z/͖ ;ŝŝŝͿ ůĞƚƌĂƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ
ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͖ Ğ ;ŝǀͿ ĐŽƚĂƐ ĚĞ &ƵŶĚŽƐ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ /ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ ŶĞŐŽĐŝĂĚĂƐ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ğŵ ďŽůƐĂ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ ŽƵ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ďĂůĐĆŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ͘
ǆĐĞƉĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĐĂƐŽŽ&ƵŶĚŽǀĞŶŚĂĂŝŶǀĞƐƚŝƌĞŵĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌĞŶĚĂĨŝǆĂŽƵ
ĚĞƌĞŶĚĂǀĂƌŝĄǀĞůĚŝƐƚŝŶƚŽƐĚĂƋƵĞůĞƐůŝƐƚĂĚŽƐĂĐŝŵĂ͕ŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞŐĂŶŚŽƐůşƋƵŝĚŽƐ
ĂƵĨĞƌŝĚŽƐ ĞƐƚĂƌĆŽ ƐƵũĞŝƚŽƐ ă ŝŶĐŝĚġŶĐŝĂ ĚŽ /Z ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ĂƐ ŵĞƐŵĂƐ ŶŽƌŵĂƐ
ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐăƐƉĞƐƐŽĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐĞŵŐĞƌĂů͘
EĂƐĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐĞĂůŝĞŶĂĕƁĞƐĚĞƚŝǀŽƐŽ&ƵŶĚŽĚĞǀĞƌĄƌĞƐƉĞŝƚĂƌŽƐůŝŵŝƚĞƐĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽ
ƉŽƌĞŵŝƐƐŽƌĞƉŽƌŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ŶŽƐ
ĂƌƚŝŐŽƐϭϬϮĞϭϬϯĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϱϱϱ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉůŝĐĄǀĞů͕ĞͬŽƵŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ
ĂƉůŝĐĄǀĞůƋƵĞǀŝĞƌĂƐƵďƐƚŝƚƵşͲůĂ͕ĂůƚĞƌĄͲůĂŽƵĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĄͲůĂ͕ĐĂďĞŶĚŽăĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ
Ğă'ĞƐƚŽƌĂƌĞƐƉĞŝƚĂƌĂƐƌĞŐƌĂƐĚĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĞĚĞƐĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐ
ŶŽƌĞĨĞƌŝĚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ͕ƌĞƐƐĂůǀĂŶĚŽͲƐĞ͕ĞŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ƋƵĞŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐůŝŵŝƚĞƐĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽ
ϯϮ
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em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

ƉŽƌŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŶĆŽƐĞĂƉůŝĐĂƌĆŽĂŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶŽΑ
esenvolvimento: Incorporação naϲǑĚŽĂƌƚŝŐŽϰϱĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮ͘
cidade de São Paulo;
9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

ACEITAR
”

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
ĂŶĄůŝƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚŽƐƚŝǀŽƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ĚĂƐWŽƐŝĕƁĞƐdĄƚŝĐĂƐĞ
ĚŽƐ ƚŝǀŽƐ ĚĞ >ŝƋƵŝĚĞǌ ƐĞƌĆŽ
ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ EM
ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ
Ğ ŵĞŶƐĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽƚŝƐƚĂ͕
A OFERTA,
ESPECIAL
A SEÇÃOĂŽ“FATORES
DE RISCO”
ĚĞĚƵǌŝĚŽƐĚŽƐƚƌŝďƵƚŽƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐĚŽ&ƵŶĚŽ͘
9

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

locação Internacional: foco de atuação atual em NY.

Fonte: RBR

 'ĞƐƚŽƌĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌŽƵ ƋƵĞ ŶĆŽ ŚĂǀĞƌĄ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ ŶŽ ĐĞŶĄƌŝŽ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽ
LEIA O PROSPECTO
E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
ŶĂĐŝŽŶĂůĂŽůŽŶŐŽĚĂǀŝŐġŶĐŝĂĚŽ&ƵŶĚŽ͕ĞŵĞƐƉĞĐŝĂůĚŽŚŽƌŝǌŽŶƚĞĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞƐƚĞ
ƐƚƵĚŽ͕ ĚĞ EM
ϱ ;ĐŝŶĐŽͿ
ĂŶŽƐ͘ ĂďĞA
ƌĞƐƐĂůƚĂƌ͕
ŶŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕
ƋƵĞ Ž &ƵŶĚŽ
ƉŽƐƐƵŝ ƉƌĂǌŽ ĚĞ
A OFERTA,
ESPECIAL
SEÇÃO
“FATORES
DE RISCO”
ROSPECTO E O ĚƵƌĂĕĆŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͘
REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR

A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ZĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐ

WŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽƐƚƵĚŽ͕ Ğ Ă ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ĂƐ ƉƌĞŵŝƐƐĂƐ ĚĂ 'ĞƐƚŽƌĂ ĞĚĞŵĂŝƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕƁĞƐ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕ŽƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉƌŽũĞƚĂĚŽĂŽĐŽƚŝƐƚĂƐĞƌĄĚĞϴ͕ϱйĂ͘Ă͘ĂƉſƐŽƉĞƌşŽĚŽĚĞ
ĂůŽĐĂĕĆŽ;ĨůƵǆŽĚĞƚĂůŚĂĚŽŶŽŶĞǆŽ/sͿ͘
^ĞŐƵĞŵĂďĂŝǆŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐƉƌŽũĞƚĂĚŽƐŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞƐƚƵĚŽ͗
ǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽŵĞŶƐĂůͲ ƚĂǆĂĂŽĂŶŽ;ďĂƐĞϭϬϬͿ

ϭϬ͕Ϭй
ϵ͕Ϭй
ϴ͕Ϭй
ϳ͕Ϭй
ϲ͕Ϭй
ϱ͕Ϭй
ϰ͕Ϭй
ϯ͕Ϭй
Ϯ͕Ϭй
ϭ͕Ϭй

ϴ͕ϱй

ϴ͕ϱй

ŶŽϭ

ŶŽϮ

ϵ͕Ϭй

ϵ͕Ϭй

ϵ͕Ϭй

ŶŽϯ

ŶŽϰ

ŶŽϱ



&ŽŶƚĞ͗'ĞƐƚŽƌĂ

K WZ^Ed ^dhK  s//>/ EK ZWZ^Ed  EK ZdZ/
WZKD^^Kh'ZEd/ZE/DEdKWZdZD/EKKhZEd/>/
WKZ WZd  D/E/^dZKZ͕  '^dKZ͕ K KKZEKZ >1Z Kh 
Yh>YhZ KhdZK WZd//WEd  K&Zd͕ dEK ^/K >KZK KD ^
DK^KW^^KKh^d/Dd/s^dZ/ZK^͘EdZdEdK͕D^DKYh
d/^ WZD/^^^  KE/O^ ^ DdZ/>/D͕ EK , 'ZEd/ Yh 
ZEd/>/^d/D^ZKd/͘

K &hEK KdZ dE/^  '^dK d/s KD  &/E>/  KdZ
'E,K^^hWZ/KZ^K^/E/K^E^d^dhK͘K^Z^h>dK^K&hEK
ϯϯ
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em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
atual
WKZK
/&Z/Z
^/'E/&/d/sDEd
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte:
RBR em NY.

Yh>^ Yh/ /E/K^͕ WKEK

esenvolvimento: Incorporação na/E>h^/sK^/KEZWZ^WZKKd/^d͘
cidade de São Paulo;

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ; 

locação Internacional: foco de atuação
atual em NY.
'^dKZ&K/Z^WKE^s>W>>KZK^d^dhKs//>/͕K

Yh>D^KDK^>sEdDEdK^/sZ^^&KEd^͕DKDK
9
D WZD/^^^  WZK:O^ Z>/^ W> WZMWZ/ '^dKZ͘ ^d^ K^
WKDEKZdZdZ&/>DEdZ>/KDZKEKYh>K&hEK
LEIA O PROSPECTO
E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
dh͕WKEK'^dKZ͕/E͕KWdZW>Yh/^/KKd^D/d/^
WKZ &hEK^
/Es^d/DEdK
Zd/Z
 'Z/DE
W>
'^dKZ D
A OFERTA,
EMESPECIAL
A h:
SEÇÃO
“FATORES
RISCO”
ROSPECTO E O dZ/DEdK
REGULAMENTO
DO FUNDO
ANTES
DE ACEITAR
 Yh/^/K
 Kd^
D/d/^
WKZ D/^ &hEK^ 
/Es^d/DEdKh:Zd/ZEK'Z/W>'^dKZh:ZEd/>/
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
WK^ZD/^sEd:K^WZK&hEK͘

K^ /Es^d/KZ^  ZKDE  >/dhZ h/K^ K WZK^WdK͕
ESPECIALMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”. OS INVESTIDORES /EdZ^^K^D
^h^ZsZ Kd^ K &hEK ^dK ^h:/dK^ K^ Z/^K^ ^Z/dK^ EK
WZK^WdKK&hEK͕K^Yh/^WKD&dZZEd/>/K&hEK͘

 ZEd/>/ Kd/ EK W^^K EK ZWZ^Ed 'ZEd/ 
ZEd/>/&hdhZ͘

Fonte: RBR

^ĆŽWĂƵůŽ͕ϬϰĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϮϭ͘















ϯϰ
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em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

EyK^K^dhKs//>/K&ZdWj>/Kd^dZ/Z
D/^^KK&hEK/Es^d/DEdK/DK/>/Z/KZZZ/dK/DK/>/Z/K
esenvolvimento: Incorporação na cidade
de São Paulo;
enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
^dZhdhZK
ACEITAR
LEIA O PROSPECTO
E O REGULAMENTO DO FUNDO
9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.

m lajes corporativas em SP e RJ;

”

locação Internacional: foco de atuação atual em NY.

ANTES DE
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
9

ŶĞǆŽ/͗WŽƐŝĕĆŽĚĞZ/ƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƐ
ŶĞǆŽ//͗ƵƐƚŽƐĚĂKĨĞƌƚĂĞĚĞƐƉĞƐĂƐƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚŽ&ƵŶĚŽ
ŶĞǆŽ///͗WƌŽũĞĕĆŽĚĂǀŽůƵĕĆŽĚĂůŽĐĂĕĆŽĞŵƚŝǀŽƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞĂďƌŝůĂũƵůŚŽ
LEIA O PROSPECTO
E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
ϮϬϮϭ
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
ROSPECTO E O ŶĞǆŽ/s͗WƌŽũĞĕĆŽĚŽ&ůƵǆŽĂŶƵĂůĚŽ&ƵŶĚŽ
REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR

Fonte: RBR

A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
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em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

WŽƐŝĕĆŽĚĞZ/ƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƐ

LEIA O ;ZĞůĂƚſƌŝŽDĞŶƐĂůĚŽ&ƵŶĚŽĚĞǌͬϮϬͿ
PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

locação Internacional: foco de atuação atual em NY.

ŶĞǆŽ/



Fonte: RBR

9

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”



&ŽŶƚĞ͗'ĞƐƚŽƌĂ













ϯϲ
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em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;


ŶĞǆŽ//

ACEITAR
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
ƵƐƚŽƐĚĂKĨĞƌƚĂĞĚĞƐƉĞƐĂƐƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚŽ&ƵŶĚŽ
locação Internacional: foco de atuação atual em NY.
”
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

KƐƵƐƚŽƐĚĂKĨĞƌƚĂĨŽƌĂŵƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŶĂƉƌŽũĞĕĆŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĂƉĄŐŝŶĂϱϵ 9
ĚŽ WƌŽƐƉĞĐƚŽ WƌĞůŝŵŝŶĂƌ ĚĂ KĨĞƌƚĂ͘ Ɛ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚŽ &ƵŶĚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƐĞŐƵĞŵĂďĂŝǆŽ͗
PROSPECTO
E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR

Fonte: RBR

LEIA O

ĂͿ dĂǆĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͗ǀĂůŽƌĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂϬ͕ϮϬй;ǀŝŶƚĞĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿă
A OFERTA,
EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
ƌĂǌĆŽĚĞϭͬϭϮĂǀŽƐ͕ĐĂůĐƵůĂĚĂ;Ă͘ϭͿƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚŽ
A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
&ƵŶĚŽ͖ŽƵ;Ă͘ϮͿĐĂƐŽĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&ƵŶĚŽƚĞŶŚĂŵŝŶƚĞŐƌĂĚŽŽƵƉĂƐƐĂĚŽĂŝŶƚĞŐƌĂƌ͕ŶŽ
ƉĞƌşŽĚŽ͕ şŶĚŝĐĞƐ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ͕ ĐƵũĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ƉƌĞǀĞũĂ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ĚĞ ŝŶĐůƵƐĆŽ ƋƵĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŵĂůŝƋƵŝĚĞǌĚĂƐĐŽƚĂƐĞĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞƉŽŶĚĞƌĂĕĆŽƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŵŽǀŽůƵŵĞ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĚĂƐĐŽƚĂƐĞŵŝƚŝĚĂƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͕ĐŽŵŽƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕Ž/&/y͕ƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌ
ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ ĐĂůĐƵůĂĚŽ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĂ ŵĠĚŝĂ ĚŝĄƌŝĂ ĚĂ ĐŽƚĂĕĆŽ ĚĞ
ĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽĚĂƐĐŽƚĂƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚŽ&ƵŶĚŽŶŽŵġƐĂŶƚĞƌŝŽƌĂŽĚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂ
remuneração (“ĂƐĞĚĞĄůĐƵůŽĚĂdĂǆĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ”) e que deverá ser pago
ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞăĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽǀĂůŽƌŵşŶŝŵŽŵĞŶƐĂů͗ĚĞŝͿZΨϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
;ƋƵŝŶǌĞ ŵŝů ƌĞĂŝƐͿ ŵĞŶƐĂŝƐ ŶŽƐ ƉƌŝŵĞŝƌŽƐ ϲ ;ƐĞŝƐͿ ŵĞƐĞƐ ĐŽŶƚĂĚŽƐ ĂƉſƐ Ă ƉƌŝŵĞŝƌĂ
ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽƚĂƐ Ğ ĚĞ ŝŝͿ ZΨ ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ;ǀŝŶƚĞ ŵŝů ƌĞĂŝƐͿ ĚŽ ϳǑ ;ƐĠƚŝŵŽͿ ŵġƐ
ĐŽŶƚĂĚŽ ĚĂ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽƚĂƐ͕ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ ƐĞŐƵŶĚŽ Ă
ǀĂƌŝĂĕĆŽĚŽ/'WͲD;1ŶĚŝĐĞ'ĞƌĂůĚĞWƌĞĕŽƐĚĞDĞƌĐĂĚŽͿ͕ĂƉƵƌĂĚŽĞĚŝǀƵůŐĂĚŽƉĞůĂ
&ƵŶĚĂĕĆŽ 'ĞƚƷůŝŽ sĂƌŐĂƐ – &'s͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚŽ ŵġƐ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ ă ĚĂƚĂ ĚĞ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽ&ƵŶĚŽ͖
ďͿ dĂǆĂĚĞ 'ĞƐƚĆŽ͗ ǀĂůŽƌ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ă ϭ͕ϭϬй Ă͘Ă͘;Ƶŵ ŝŶƚĞŝƌŽĞ ĚĞǌ ĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐ ƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿĂŽĂŶŽ͕ĐĂůĐƵůĂĚŽƐŽďƌĞĂŵĞƐŵĂĂƐĞĚĞĄůĐƵůŽĚĂdĂǆĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕
ĂĐŝŵĂ ĚĞĨŝŶŝĚĂ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ĂŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ŐĞƐƚĆŽ ĚŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚĂ
ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ Ă ƐĞƌ ƉĂŐŽ ă 'ĞƐƚŽƌĂ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ΑϯǑ ĚŽ ĂƌƚŝŐŽ Ϯϲ ĚŽ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͖
ĐͿ dĂǆĂĚĞƐĐƌŝƚƵƌĂĕĆŽ͗ǀĂůŽƌĐĂůĐƵůĂĚŽĞŶƚƌĞϬ͕Ϭϭй;ƵŵĐĞŶƚĠƐŝŵŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĞϬ͕Ϭϲй
;ƐĞŝƐ ĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĂŽ ĂŶŽ ă ƌĂǌĆŽ ĚĞ ϭͬϭϮ ĂǀŽƐ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ĂŽƐ
ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĐŽƚĂƐ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ Ă ƐĞƌ ƉĂŐŽ ă ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ ŽƵ Ă
ƚĞƌĐĞŝƌŽƉŽƌĞůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƉĂƌĂĞƐƐĂĨƵŶĕĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽΑϮǑĚŽƌƚŝŐŽϮϲĚŽ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ ĐĂůĐƵůĂĚĂ ƐŽďƌĞ Ă ĂƐĞ ĚĞ ĄůĐƵůŽ ĚĂ dĂǆĂ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽǀĂůŽƌŵĞŶƐĂůĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂZΨϭ͕ϰϬ;ƵŵƌĞĂůĞƋƵĂƌĞŶƚĂĐĞŶƚĂǀŽƐͿ
ƉŽƌĐŽƚŝƐƚĂ͕ĐŽŵƉŝƐŽĚĞZΨϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ƚƌġƐŵŝůƌĞĂŝƐͿŶĆŽƉŽĚĞŶĚŽƐƵƉĞƌĂƌŽůŝŵŝƚĞĚĞ
Ϭ͕Ϭϲй;ƐĞŝƐĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿƐƵƉƌĂĐŝƚĂĚŽ͖
ĚͿ sĂůŽƌĞƐĚĞǀŝĚŽƐĂŽƐĂƵĚŝƚŽƌĞƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĚŽ&ƵŶĚŽ͕ĞƐƚŝŵĂĚŽƐĞŵZΨϮϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ƉŽƌĂŶŽ͘
ϯϳ
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

ŶĞǆŽ///

WƌŽũĞĕĆŽĚĂǀŽůƵĕĆŽĚĂůŽĐĂĕĆŽĞŵƚŝǀŽƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞĂďƌŝůĂũƵůŚŽϮϬϮϭ

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

locação Internacional: foco de atuação atual em NY.

Fonte: RBR

9

Simulação do Posição Alocada por Classe de Ativo (Evolução Mensal)
Classe de Ativo

abr-21

mai-21

jun-21

jul-21

Ϯϲϯ͘ϲϮϬ͘ϱϬϬ

ϮϵϮ͘ϰϴϱ͘ϱϯϯ

ϯϮϭ͘ϯϱϬ͘ϱϲϲ
9
Ϯϳ͘ϴϴϱ͘ϴϵϬ

ϯϰϱ͘ϴϴϱ͘ϴϰϰ

LEIA O PROSPECTO
E O REGULAMENTO
DO FUNDO ANTES
DE ACEITAR
ƚŝ ǀŽƐ ĚĞ>ŝ ƋƵŝ ĚĞǌ
ϴϲ͘ϭϵϰ͘ϰϴϬ ϱϳ͘Ϭϴϯ͘ϵϲϮ
ϯ͘Ϭϭϳ͘ϱϳϯ
dŽƚĂů
ϯϰϵ͘ϱϲϵ͘ϰϵϱ ϯϰϵ͘Ϯϯϲ͘ϰϱϲ
ϯϰϴ͘ϵϬϯ͘ϰϭϳ
A OFERTA,
EM ESPECIAL
Aϯϰϵ͘ϴϭϰ͘ϵϴϬ
SEÇÃO“FATORES
DE RISCO”

ƚŝ ǀŽƐ /ŵŽďŝ ů ŝ Ąƌŝ ŽƐ

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
&ŽŶƚĞ͗'ĞƐƚŽƌĂ
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ϯϴ
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

em lajes corporativas em SP e RJ;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

9

ŶĞǆŽ/s

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

WƌŽũĞĕĆŽĚŽ&ůƵǆŽĂŶƵĂůĚŽ&ƵŶĚŽ

ACEITAR
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
locação Internacional: foco de atuação atual em NY.
”
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

9

Simulação Teórica dos Fluxos / Posição Contábil (base anual)

Fonte: RBR

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
WŽƐ ŝ ĕĆ Žƚŝ ǀĂ Ͳ/Ŷŝ Đŝ Ă ů ;ĚϭͿ

ϯϱϬ͘Ϯϭϱ͘ϱϵϵ

ϯϰϴ͘Ϯϭϱ͘ϱϵϵ

ϯϰϴ͘Ϯϭϱ͘ϱϵϵ

ϯϰϴ͘Ϯϭϱ͘ϱϵϵ

ϯϰϴ͘Ϯϭϱ͘ϱϵϵ

;ͲͿĞƐ ƉĞƐ Ă Ɛ ZĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ

ϯ͘ϴϮϵ͘ϯϮϯ

ϯ͘ϳϯϱ͘ϱϴϱ

ϯ͘ϳϯϱ͘ϱϴϱ

ϯ͘ϳϯϱ͘ϱϴϱ

ϯ͘ϳϯϱ͘ϱϴϱ

ϯ͘ϳϴϰ͘ϴϮϯ

ϯ͘ϲϵϭ͘Ϭϴϱ

ϯ͘ϲϵϭ͘Ϭϴϱ

ϯ͘ϲϵϭ͘Ϭϴϱ

ϯ͘ϲϵϭ͘Ϭϴϱ

dĂ ǆĂ ĚĞĚŵŝ Ŷŝ Ɛ ƚƌĂ ĕĆ Žн'ĞƐ ƚĆŽ

ROSPECTO E O REGULAMENTO
DO FUNDO
DE
ACEITAR
dĂǆĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ϲϵϳ͘ϱϵϴ ANTES
ϲϵϲ͘ϰϯϭ
ϲϵϲ͘ϰϯϭ ϲϵϲ͘ϰϯϭ
dĂǆĂĚĞƐĐƌŝƚƵƌĂĕĆŽ
ϮϬϵ͘Ϯϳϵ ϮϬϴ͘ϵϮϵ ϮϬϴ͘ϵϮϵ ϮϬϴ͘ϵϮϵ
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ϲϵϲ͘ϰϯϭ
ϮϬϴ͘ϵϮϵ

dĂǆĂĚĞ'ĞƐƚĆŽ

Ϯ͘ϴϳϳ͘ϵϰϱ

Ϯ͘ϳϴϱ͘ϳϮϱ

Ϯ͘ϳϴϱ͘ϳϮϱ

Ϯ͘ϳϴϱ͘ϳϮϱ

Ϯ͘ϳϴϱ͘ϳϮϱ

ƵĚŝƚŽƌŝĂΎ

Ϯϲ͘ϱϬϬ

Ϯϲ͘ϱϬϬ

Ϯϲ͘ϱϬϬ

Ϯϲ͘ϱϬϬ

Ϯϲ͘ϱϬϬ

KƵƚƌĂƐΎ

ϭϴ͘ϬϬϬ

ϭϴ͘ϬϬϬ

ϭϴ͘ϬϬϬ

ϭϴ͘ϬϬϬ

ϭϴ͘ϬϬϬ

;нͿZĞŵƵŶĞƌĂ ĕĆ Ž;ƚŝ ǀŽƐ /ŵŽďŝ ů ŝ Ą ƌŝ ŽƐ Ϳ

ϯϮ͘ϰϮϯ͘ϵϴϮ

ϯϱ͘ϮϮϯ͘ϳϭϲ

ϯϴ͘ϵϱϯ͘ϯϳϴ

ϯϴ͘ϵϱϯ͘ϯϳϴ

ϯϴ͘ϵϱϯ͘ϯϳϴ

;нͿZĞŵƵŶĞƌĂ ĕĆ Ž;ƚŝ ǀŽƐ ĚĞ>ŝ ƋƵŝ ĚĞǌͿ

ϱϮϮ͘ϯϯϱ

ϲϴ͘ϯϭϰ

ϲϰ͘ϲϰϮ

ϲϰ͘ϲϰϮ

ϲϰ͘ϲϰϮ

;нͿZĞƐ Ƶů ƚĂĚŽĂ Ă ƉƵƌĂ ƌ;WŽƐ ŝ ĕĆ ŽdĄ ƚŝ ĐĂ Ϳ

Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

;ͲͿŝ Ɛ ƚƌŝ ďƵŝ ĕƁĞƐ

ϯϬ͘ϯϱϮ͘ϳϮϲ

ϯϬ͘ϱϭϳ͘ϲϳϬ

ϯϯ͘Ϯϰϴ͘ϯϮϮ

ϯϯ͘ϯϬϴ͘ϱϯϬ

ϯϯ͘ϯϭϬ͘ϵϲϲ

;ͲͿWĂ ŐĂ ŵĞŶƚŽƐ ĚĞdĂ ǆĂ WĞƌĨŽƌŵĂ ŶĐĞ

ϳϲϰ͘Ϯϲϵ

ϭ͘Ϭϯϴ͘ϳϳϰ

Ϯ͘Ϭϯϰ͘ϭϭϯ

ϭ͘ϵϳϯ͘ϵϬϰ

ϭ͘ϵϳϭ͘ϰϲϵ

WŽƐ ŝ ĕĆ Žƚŝ ǀĂ Ͳ&ŝ ŶĂ ů ;ĚϯϬͿ

ϯϰϴ͘Ϯϭϱ͘ϱϵϵ

ϯϰϴ͘Ϯϭϱ͘ϱϵϵ

ϯϰϴ͘Ϯϭϱ͘ϱϵϵ

ϯϰϴ͘Ϯϭϱ͘ϱϵϵ

ϯϰϴ͘Ϯϭϱ͘ϱϵϵ



&ŽŶƚĞ͗'ĞƐƚŽƌĂ



ϯϵ
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

locação Internacional: foco de atuação atual em NY.

9

Fonte: RBR

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

290
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
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Nome do Fundo:

Fundo de Investimento Imobiliário RBR
Crédito Imobiliário Estruturado

CNPJ do Fundo:

30.166.700/0001-11

Data de Funcionamento:

24/05/2018

Público Alvo:

Investidores em Geral

Código ISIN:

BRFRBRCTF003

Quantidade de cotas emitidas:

1.955.023,00

Fundo Exclusivo?

Não

Cotistas possuem vínculo
familiar ou societário familiar?

Não

Classificação
autorregulação:

Segmento de Atuação: Títulos e Val.
Mob.

Prazo de Duração:

Indeterminado

Encerramento do exercício
social:

30/06

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Tipo de Gestão: Ativa
Data do Prazo de
Duração:
Mercado de negociação
das cotas:

Bolsa

Entidade administradora de
mercado organizado:

BM&FBOVESPA

Nome do Administrador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador:

59.281.253/0001-23

Endereço:

Praia de Botafogo, 501, 6º AndarBotafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040

Telefones:

(11) 3383-3102

Site:

www.btgpactual.com

E-mail:

ri.fundoslistados@btgpactual.com

Competência:

10/2020

1. Prestadores de serviços
1.1 Gestor: RBR Gestão de Recursos Ltda.
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A

CNPJ

Endereço

Telefone

18.259.351/000187
30.306.294/000145

Av. Brig. Faria Lima, 3015 cj 132 - 01452-000 - São
Paulo - Brasil
Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte -Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909,
Torre Norte - 8º Andar - Vila Nova Conceição - São
Paulo
n/a

(11) 4083-9144
(11) 3383-2000

Auditor Independente: ERNST & YOUNG
AUDITORES INDEPENDENTES S.S.

61..36.6.9/36/000

1.4 Formador de Mercado: n/a
Distribuidor de cotas: BTG PACTUAL
1.5
SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
1.6 Consultor Especializado: n/a
Empresa Especializada para administrar as
1.7
locações: n/a
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

n/.a./59..28.1.2/53/000
n/.a./-

Praia de Botafogo, 501 - 5ª Andar

(21) 2533 1900

n/a

n/a

n/.a./-

n/a

n/a

1.3

(11) 2573-3000
n/a

2. Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no
Objetivos
período
CRI 20C0903599
Lucro na Venda
CRI 20C0908279
Lucro na Venda
CRI 20G0692546
Lucro na Venda
CRI 19E0321997
Lucro na Venda
CRI 19H0181704
Lucro na Venda
CRI 19H0181944
Lucro na Venda
CRI 20I0905793
Lucro na Venda
CRI 20G0692546
Lucro na Venda
CRI 20J0837185
Lucro na Venda

Montantes
Investidos
5.189.389,79
3.993.052,81
10.283.301,86
1.602.839,85
2.705.371,28
646.986,50
10.015.000,00
6.670.366,81
5.437.000,00

Origem dos recursos
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital

3. Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item
1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O Fundo pretende continuar investindo primordialmente em operações exclusivas de crédito imobiliário (ofertas ICVM476) com originação
própria ou de terceiros, respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo.

4. Análise do administrador sobre:

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/documentosenviados/exibirVisualizarDocumentosEnviados?id=140169
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4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O fundo distribuiu R$ 8,73 em rendimentos nos últimos 12 meses de julho/19 à junho/20. Em complemento, a cota patrimonial que encerrou em
junho de 2020 em R$ 103,92 comparativamente à cota PL inicial do fundo de R$ 100,00.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Expectativa de um cenário com juros baixos e inflação sobre controle para os próximos exercícios. Observamos ligeira recuperação econômica,
redução significativa dos níveis de atraso e manutenção dos spreads de crédito.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
9
Expectativa de ligeira recuperação econômica e continua trajetória de queda dos níveis de atraso. Enxergamos um ambiente positivo para a
concessão de crédito a patamares de spread ainda superiores ao realizado no últimos exercícios.
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Ver anexo no final do documento. Anexos

6.

Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII

Relação de ativos imobiliários

6.1
7.
8.
9.

Valor Justo, nos termos da ICVM
516 (SIM ou NÃO)

Valor (R$)

Percentual de
Valorização/Desvalorização
apurado no período
-7,70%
-3,67%
-24,28%
-22,49%
11,23%
-73,90%
-3,61%
-20,79%
-5,92%
-3,61%
0,06%
64,72%
0,21%
0,06%
-7,69%
10,99%
8,24%
-1,42%
0,00%
0,00%
11,96%

18I0295172
384.374,50
SIM
19B0177968
830.139,74
SIM
17J0158695
1.400.887,33
SIM
19E0321997
3.910.399,22
SIM
19H0181704
7.707.790,41
SIM
19H0181944
867.465,71
SIM
19I0252917
11.087.589,85
SIM
19K1145467
7.080.924,12
SIM
20B0831160
14.031.793,49
SIM
20A0811991
25.936.095,10
SIM
20C0158581
15.032.156,97
SIM
20G0692546
16.938.782,81
SIM
20I0905793
10.036.063,75
SIM
20J0837185
5.440.011,33
SIM
CPTS11
8.002.206,35
SIM
BARI11
13.765.286,51
SIM
CVBI11
5.587.355,20
SIM
XPCI11
10.677.439,50
SIM
FLCR12
2.500.000,00
SIM
FLCR13
1.251.125,00
SIM
Cotas do FIDC Tourmalet IV
8.327.246,10
SIM
Critérios utilizados na referida avaliação
Método utilizado para CRI: taxa de negociação//Método utilizado para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3
Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10. Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual
conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-deinvestimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais
e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais
cotistas para envio de pedido público de procuração.
Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral:
ri.fundoslistados@btgpactual.com
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas
para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de
consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação
escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art.
22 da instrução CVM 472, somente poderão votas os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data
de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante
que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia
de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social
consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima
(e.g. ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida); (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do
último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de
representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá
encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a
prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do
envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa
e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas
cotas depositadas em bolsa. na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/documentosenviados/exibirVisualizarDocumentosEnviados?id=140169
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voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso,
segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados
do cotistas e assinatura. iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de
voto, solicitamos cotistas mandem na forma da carta resposta anexa a carta consulta até o prazo limite de manifestação de voto, por meio de
envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail
ri.fundoslistados@btgpacual.com, nos termos do Art. 40 do Regulamento. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a
possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG
Pactual (“DocuSign” ou “plataforma de assinatura eletrônica”).
9
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um
momento de necessidade de distanciamento social, a Administradora segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta da Administradora da referida
Assembleia que são disponibilizadas no Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3
(“FundosNet”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os
casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à
realização da Assembleia, a Administradora envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3
S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”)ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não
tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de
registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores
legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link
presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido,
documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro os
dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da
convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link
final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que
posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre
os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial
a Assembleia e suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da
Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem à Plataforma nos termos acima serão
considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o
Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos
Net.
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11. Remuneração do Administrador

11.1 Política de remuneração definida em regulamento:
A taxa de administração será composta de (“Taxa Total de Administração”): I. valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) à razão
de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou
passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e
critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de
mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do
pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente a ADMINISTRADORA,
observado o valor mínimo mensal: de i) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais nos primeiros 6 (seis) meses contados após a primeira
integralização de cotas e de ii) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do 7º (sétimo) mês contado da primeira integralização de cotas, atualizado
anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, a
partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo (“Taxa de Administração”); II. valor calculado entre 0,01% (um centésimo por
cento) e 0,06% (seis centésimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser
pago à ADMINISTRADORA ou a terceiro por ela contratado para essa função, nos termos do § 2º deste Artigo, calculada sobre a Base de
Cálculo da Taxa de Administração, considerando o valor mensal equivalente a R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por cotista, com piso de
R$ 3.000,00 (três mil reais) (“Taxa de Escrituração”) não podendo superar o limite de 0,06% (seis centésimos por cento) supra citado; e
Valor pago no ano de referência (R$):
% sobre o patrimônio contábil:
% sobre o patrimônio a valor de mercado:
666.823,73
0,32%
0,88%

12. Governança

12.1 Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2 Diretor Responsável pelo FII
Nome:

Allan Hadid

Idade:

44 anos

Profissão:

Economista

CPF:

071.913.047-66

E-mail:

ol-reguladores@btgpactual.com

Formação acadêmica:

Graduado em ciências
econômicas pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio
de Janeiro em dezembro de
1997.

Quantidade de cotas
detidas do FII:

0,00

Quantidade de cotas do FII
compradas no período:

0,00

Quantidade de cotas do
FII vendidas no período:

0,00

Data de início na função:

29/09/2016

Cargo e funções inerentes ao
cargo

Atividade principal da
empresa na qual tais
experiências ocorreram

Ingressou como partner no Banco
BTG Pactual S.A. na posição de
COO (Chief Operations Officer)
da área de Merchant Banking e,

Atualmente, ocupa o cargo de
COO (Chief Operations
Officer) da área de Global
Asset Management.

Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da Empresa

Período

Banco BTG Pactual S.A

De julho de 2014 até hoje

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/documentosenviados/exibirVisualizarDocumentosEnviados?id=140169
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em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

em lajes corporativas em SP e RJ;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

1/15/2021
locação Internacional: foco de atuação
atual em NY.

ANEXO 39-V : Informe Anual

atualmente, ocupa o cargo de
COO (Chief Operations Officer)
da área de Global Asset
Management

Fonte: RBR
BRZ Investimentos

De junho de 2011 até junho de 2014

9
Atuou na área de gestão de
recursos

CEO (Chief Executive Officer)

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO
9 ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
Evento

Descrição

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
Qualquer condenação criminal

Não há

Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas

Não há

13. Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de Pulverização

Nº de cotistas

Nº de cotas detidas

Até 5% das cotas
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

55.023,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9.190.232,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

% de cotas detido em
relação ao total
emitido
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

% detido por PF

% detido por PJ

92,40%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

7,60%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

14. Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Ativo negociado

Natureza da
transação
Data da
(aquisição,
transação
alienação ou
locação)

Valor
envolvido

Data da
assembleia de Contraparte
autorização

CPTS11

alienação

03/07/2020

620.407,50

29/11/2019

CPTS11

alienação

06/07/2020

189.219,65

29/11/2019

CPTS11

alienação

07/07/2020

601.290,64

29/11/2019

CPTS11

alienação

08/07/2020

828.011,51

29/11/2019

IRDM11

alienação

13/10/2020

219.132,62

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

02/07/2020

2.811.323,81

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

07/07/2020

396.512,38

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

07/07/2020

3.086,89

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

07/07/2020

547.427,51

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

08/07/2020

189.210,18

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

09/07/2020

601.260,56

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

10/07/2020

837.830,53

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

13/07/2020

525.165,87

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

14/07/2020

27.935,72

29/11/2019

Tesouro Selic

aquisição

15/07/2020

1.425.309,13

29/11/2019

Tesouro Selic

aquisição

16/07/2020

452.807,60

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

16/07/2020

13.351,06

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

20/07/2020

1.160.185,49

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

21/07/2020

112.930,45

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

21/07/2020

94.992,26

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

22/07/2020

361.233,05

29/11/2019

14.1
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BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
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em 2013, a RBR é uma gestora independente de recursos
exclusivo no
imobiliário; da gestora investido em todas as
 mercado
Capital proprietário
• estratégias;
Renda: Aquisição de ativos performados para renda com foco

o;

executivos
experiência
nosestratégias
setores imobiliário
e
 com
Em linha
com suas
de investimento:

em lajes corporativas em SP e RJ;

• Alocação Internacional: foco de atuação atual em NY.
Créditosob
Imobiliário:
adamente R$ 867 • milhões
gestão emInvestimento
fundos de em CRIs com garantia real;
ento, sem considerar• montantes
administradosListados:
por meio Gestão
de
Fundos Imobiliários
de FoF;

ículos;

• Desenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;

oprietário da gestora investido em todas as estratégias;

Aquisição de ativos performados para renda com foco
com suas estratégias• deRenda:
investimento:
em lajes corporativas em SP e RJ;

rédito Imobiliário: Investimento em CRIs com garantia real;

9

• Alocação
Internacional:
foco de atuação
undos Imobiliários Listados:
Gestão
de FoF;
Fonte: atual
RBR em NY.
esenvolvimento: Incorporação na cidade de São Paulo;
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enda: Aquisição de ativos performados para renda com foco
m lajes corporativas em SP e RJ;

1/15/2021
locação Internacional: foco de atuação
atual em NY.

Fonte: RBR

ANEXO 39-V : Informe Anual

Tesouro Selic

alienação

27/07/2020

77.713,66

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

27/07/2020

1.095.530,69

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

28/07/2020

637,89

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

29/07/2020

51.146,89

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

30/07/2020

4.954,30

29/11/2019

BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
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ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
Tesouro Selic

aquisição

31/07/2020

17.030,31

29/11/2019

Tesouro Selic

aquisição

07/08/2020

226.371,32

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

07/08/2020

3.082,79

29/11/2019

Tesouro Selic

aquisição

10/08/2020

13.428.895,29 29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

11/08/2020

725.824,08

29/11/2019

Tesouro Selic

aquisição

14/08/2020

1.080.724,96

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

17/08/2020

147.322,79

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

18/08/2020

10.565,49

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

19/08/2020

25.295,25

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

19/08/2020

1.002.410,35

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

20/08/2020

1.175.133,40

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

21/08/2020

221.861,04

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

21/08/2020

12.431.936,59 29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

24/08/2020

9.495.633,46

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

25/08/2020

1.677.756,33

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

27/08/2020

47.356,45

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

28/08/2020

491.425,15

29/11/2019

Tesouro Selic

aquisição

31/08/2020

17.146,55

29/11/2019

Tesouro Selic

aquisição

02/09/2020

775,00

29/11/2019

Tesouro Selic

aquisição

08/09/2020

225.520,13

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

08/09/2020

2.762,12

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

10/09/2020

27.879,36

29/11/2019

Tesouro Selic

aquisição

11/09/2020

9.870.862,01

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

15/09/2020

1.232.626,44

29/11/2019

Tesouro Selic

aquisição

16/09/2020

791.324,50

29/11/2019

Tesouro Selic

aquisição

17/09/2020

331.678,60

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

18/09/2020

54.969,04

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

21/09/2020

24.563,65

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

21/09/2020

710.473,04

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

22/09/2020

413.035,90

29/11/2019

Tesouro Selic

aquisição

06/10/2020

2.356.192,67

29/11/2019

Tesouro Selic

aquisição

07/10/2020

224.664,08

29/11/2019

Tesouro Selic

aquisição

08/10/2020

957,69

29/11/2019

Tesouro Selic

aquisição

09/10/2020

8.064,47

29/11/2019
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ANEXO 39-V : Informe Anual

Tesouro Selic

aquisição

14/10/2020

8.464.039,26

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

20/10/2020

6.496.936,32

29/11/2019

FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS DTVM.
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Tesouro Selic

alienação

21/10/2020

164.886,52

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

23/10/2020

2.222.560,94

29/11/2019

Tesouro Selic

aquisição

26/10/2020

6.670.366,81

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

27/10/2020

171.432,37

29/11/2019

Tesouro Selic

alienação

28/10/2020

500.409,64

29/11/2019

Tesouro Selic

aquisição

29/10/2020

371.682,64

29/11/2019

Tesouro Selic

aquisição

30/10/2020

1.000,00

29/11/2019

ROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
15. Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da
página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de
informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto na IN CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de
vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente
analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo
com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/
https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/asset-management/administracaofiduciaria
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na
rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da
página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de
informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira
16. Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5. Fatores de Risco

Nota
1.

A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5%
das despesas do FII

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/documentosenviados/exibirVisualizarDocumentosEnviados?id=140169
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