As informações contidas nesta minuta de Prospecto estão sob análise da Comissão de Valores Mobiliários, a qual ainda não se manifestou a seu respeito. Este documento é uma minuta inicial sujeita a alterações e complementações, tendo sido arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários para fins exclusivos
de análise e exigências por parte dessa autarquia. Este documento, portanto, não se caracteriza como o Prospecto Definitivo da Oferta e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação para oferta de compra de títulos e valores mobiliários no Brasil ou em qualquer outra localidade. Os potenciais investidores
não devem tomar uma decisão de investimento com base nas informações contidas nesta minuta.

PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE COTAS

PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ nº 32.527.683/0001-26

de até 4.000.000
(quatro milhões)
de cotas, perfazendo um valor de até

R$ 400.000.000,00
(quatrocentos milhões de reais)
Código ISIN nº BRPLCRCTF003
Código de Negociação na B3 nº PLCR11
Tipo ANBIMA: FII de Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa - Segmento de Atuação: Títulos e Valores Mobiliários
Registro da Oferta na CVM, em [•], sob o nº CVM/SRE/RFI/2019/[•]
O PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“Fundo”) está realizando uma emissão de até 4.000.000 (quatro milhões) de cotas (“Novas Cotas”), todas escriturais, a serem
integralizadas à vista, exclusivamente em moeda corrente nacional, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por cada Nova Cota (“Preço de Emissão”), totalizando, inicialmente, até R$ 400.000.000,00 (quatrocentos
milhões de reais) (“Montante Inicial da Oferta” e “Oferta”, respectivamente), sem prejuízo das Cotas Adicionais (conforme abaixo definido).
Nos termos do artigo 14, §2º, da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 400/03”), o Montante Inicial da Oferta poderá ser acrescido em até 20%
(vinte por cento), ou seja, em até R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), correspondente a 800.000 (oitocentas mil) Novas Cotas, nas mesmas condições e no mesmo preço das Novas Cotas inicialmente
ofertadas (“Cotas Adicionais”), a exclusivo critério do Coordenador Líder, conforme opção outorgada pelo Fundo, e sem a necessidade de novo pedido de registro ou de modificação dos termos da Oferta.
A manutenção da Oferta está condicionada à subscrição e integralização de, no mínimo, 1.000.000 (um milhão) de Novas Cotas, totalizando o montante mínimo de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais)
(“Montante Mínimo da Oferta”).
A Oferta consistirá na distribuição pública primária das Novas Cotas, no Brasil, nos termos da Instrução CVM nº 400/03, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 472, de 31 de outubro de
2008, conforme alterada (“Instrução CVM nº 472/08”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sob a coordenação da GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Candelária, nº 65, Conjunto 1.701 e 1.702, Centro, CEP 20091-020, inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.684/0001-62, na qualidade
de instituição intermediária líder da Oferta (“Coordenador Líder”), com a participação de determinadas instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, convidadas a participar
da Oferta, exclusivamente, para efetuar esforços de colocação das Novas Cotas junto aos Investidores Não Institucionais, conforme definido neste Prospecto (“Coordenadores Contratados” e “Corretoras
Contratadas”, conforme o caso, em conjunto “Instituições Contratadas” e, quando denominadas em conjunto com o Coordenador Líder, simplesmente “Instituições Participantes da Oferta”), observado o
Plano de Distribuição (conforme definido neste Prospecto).
A administração do Fundo é realizada pelo BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO, sociedade devidamente autorizada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras e valores mobiliários,
nos termos do Ato Declaratório nº 15.455, expedido em 13 de janeiro de 2017, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 228, sala 907, inscrita no CNPJ sob nº 45.246.410/0001-55
(“Administrador”).
O Fundo foi constituído conforme Instrumento Particular de Constituição, celebrado pelo Administrador em 11 de julho de 2018 e registrado em conjunto com o regulamento do Fundo no 1º Ofício de Registro
de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, sob nº 1909566, em 18 de julho de 2018. O regulamento do Fundo foi devidamente alterado, pela última vez, por meio da formalização do Instrumento
Particular de Segunda Alteração do Regulamento do Plural Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário (“Instrumento de Segunda Alteração”), celebrado pelo Administrador em 09 de setembro de 2019
e registrado no 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, sob os nºs 1927075 e 1927076, em 09 de setembro de 2019 (“Regulamento”).
A emissão das cotas objeto da presente Oferta foi aprovada por meio do Instrumento Particular de Primeira Alteração do Regulamento do Brasil Plural III - Fundo de Investimento Imobiliário celebrado pelo
Administrador em 30 de julho de 2019 e registrado no 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, sob o nºs 1925612 e 1925613, em 31 de julho de 2019 (“Ato do Administrador”).
O Fundo é gerido ativamente pela BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, salas 901, 902 (parte),
903, 904, 905, 906, 911, 912, 913, 914, Botafogo, inscrita no CNPJ sob o nº 11.397.672/0002-80 (“Gestor”), observado o disposto no Regulamento e no Contrato de Gestão de Carteira de Fundo de Investimento e
Outras Avenças, celebrado entre o Fundo e o Gestor, com a interveniência do Administrador (“Contrato de Gestão”).
As Novas Cotas serão registradas para (i) distribuição no mercado primário por meio do DDA - Sistema de Distribuição Primária de Ativos; e (ii) negociação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa,
ambos administrados B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).
O investimento no Fundo apresenta riscos para o investidor. Ainda que o Administrador e o Gestor mantenham sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da
possibilidade de perdas para o Fundo e para o investidor. Os investidores devem ler a seção “Fatores de Risco” na página 74 deste Prospecto, para avaliação dos riscos que devem ser considerados
para o investimento nas Novas Cotas. Adicionalmente, é vedada a subscrição de Novas Cotas por clubes de investimento, nos termos dos artigos 26 e 27 da Instrução CVM nº 494/11 (conforme
definida neste Prospecto).
O Fundo não conta com garantia do Administrador, das Instituições Participantes da Oferta, 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 investimentos do Fundo, bem como às disposições deste Prospecto que tratam dos fatores de risco a que este está exposto.
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 registro da Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas, ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, do seu Administrador, de seu objetivo e de sua
política de investimentos ou, ainda, das Cotas a serem distribuídas.
Não há garantia de que o tratamento aplicável aos Cotistas, quando da amortização/resgate de suas Cotas, será o mais benéfico dentre os previstos na legislação tributária vigente. Para maiores
informações sobre a tributação aplicável aos Cotistas do Fundo e ao Fundo na presente data, vide item “Regras de Tributação”, na seção Características da Oferta, na página 69 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 às Instituições Participantes da Oferta, ao Administrador e à CVM.
“A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E, TAMPOUCO, FAZ JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DAS NOVAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.”

COORDENADOR LÍDER

COORDENADORES CONTRATADOS

DTVM

GESTOR

ADMINISTRADOR

A data deste Prospecto Preliminar é 12 de setembro de 2019.

ASSESSOR LEGAL

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

TODO COTISTA, AO INGRESSAR NO FUNDO, DEVERÁ ATESTAR, POR MEIO DE TERMO DE
ADESÃO E CIÊNCIA DE RISCO, QUE RECEBEU EXEMPLAR DESTE PROSPECTO E DO
REGULAMENTO, QUE TOMOU CIÊNCIA DOS OBJETIVOS DO FUNDO, DE SUA POLÍTICA DE
INVESTIMENTOS, DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA, DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA AO
ADMINISTRADOR, BEM COMO DOS FATORES DE RISCOS AOS QUAIS O FUNDO ESTÁ SUJEITO.
AS NOVAS COTAS DEVERÃO SER SUBSCRITAS ATÉ A DATA DE ENCERRAMENTO DA OFERTA.
QUANDO DA SUBSCRIÇÃO DAS NOVAS COTAS, O INVESTIDOR DEVERÁ ASSINAR O BOLETIM DE
SUBSCRIÇÃO E O TERMO DE CIÊNCIA E RISCO, E ATESTAR QUE TOMOU CIÊNCIA DO TEOR DO
REGULAMENTO, DESTE PROSPECTO, E DOS RISCOS ASSOCIADOS AO INVESTIMENTO NO FUNDO,
DESCRITOS NA SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DESTE PROSPECTO, NAS PÁGINAS 74 A 84, BEM COMO
QUE TOMOU CIÊNCIA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESCRITA NO CAPÍTULO VI DO
REGULAMENTO, DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO, E, NESTE
CASO, DE SUA RESPONSABILIDADE POR CONSEQUENTES APORTES ADICIONAIS DE RECURSOS.
AVISOS IMPORTANTES:
ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO ÀS
NORMAS EMANADAS PELA CVM E DE ACORDO COM O CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E
MELHORES PRÁTICAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E SERÁ ENTREGUE
AOS INVESTIDORES DURANTE O PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO.
O INVESTIMENTO NO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO APRESENTA
RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O ADMINISTRADOR OU O GESTOR MANTENHAM SISTEMA
DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA
POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR.
O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO NÃO CONTA COM GARANTIA DO
ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DO FUNDO, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES
DA OFERTA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE
CRÉDITOS - FGC.
A RENTABILIDADE PREVISTA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE PROSPECTO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O
REGULAMENTO DO FUNDO, 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 INVESTIMENTOS DO FUNDO DE
INVESTIMENTO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM
DOS FATORES DE RISCO A QUE ESTE ESTÁ EXPOSTO.
A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS 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.
ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS
PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
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1. DEFINIÇÕES
Os termos e expressões adotados neste Prospecto, gravados em letra maiúscula, terão os significados
a eles atribuídos abaixo, aplicáveis tanto às formas no singular quanto no plural.
“1ª Emissão”

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

“Administrador”

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO, sociedade devidamente
autorizada pela CVM para o exercício da atividade de administração de
carteiras e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 15.455,
expedido em 13 de janeiro de 2017, com sede na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 228, sala 907, inscrita no CNPJ sob nº
45.246.410/0001-55, ou quem venha a substituí-lo.

“ANBIMA”

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
- ANBIMA.

“Anúncio de

Anúncio de encerramento da Oferta, nos termos do artigo 29 da Instrução

Encerramento”

CVM nº 400/03 e divulgado nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM
nº 400/03 na página da rede mundial de computadores: (a) do
Administrador; (b) do Gestor; (c) do Coordenador Líder; (d) dos
Coordenadores Contratados; (e) da B3; e (f) da CVM.

“Anúncio de Início”

Anúncio de início da Oferta, nos termos dos artigos 23, parágrafo 2º e 52
da Instrução CVM nº 400/03, divulgado nos termos do artigo 54-A da
Instrução CVM nº 400/03 na página da rede mundial de computadores: (a)
do Administrador; (b) do Gestor; (c) do Coordenador Líder; (d) dos
Coordenadores Contratados; (e) da B3; e (f) da CVM.

“Aplicação Mínima

10 (dez) Novas Cotas, totalizando o montante de R$ 1.000,00 (mil reais),

Inicial”

considerando o Preço de Emissão.

“Apresentações para

Apresentações para potenciais investidores (Roadshow e/ou one-on-

Potenciais Investidores” ones), que serão realizadas após a divulgação do Aviso ao Mercado e a
disponibilização do presente Prospecto aos potenciais investidores da
Oferta.
“Assembleia Geral de

Assembleia geral de Cotistas do Fundo.

Cotistas” ou
“Assembleia Geral”
“Ativos Financeiros”

Para realizar o pagamento das despesas ordinárias, das despesas
extraordinárias e dos encargos previstos no artigo 18.1 do Regulamento, o
Fundo poderá manter parcela do seu patrimônio, que, temporariamente,
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não estejam aplicadas em Ativos, nos termos do artigo 6.3 do
Regulamento, aplicada em: (i) títulos de renda fixa, públicos ou privados,
de liquidez compatível com as necessidades e despesas ordinárias do
Fundo e emitidos pelo Tesouro Nacional ou por Instituições Financeiras
Autorizadas; (ii) moeda corrente nacional; (iii) operações compromissadas
com lastro nos ativos indicados no inciso “i” acima emitidos por
Instituições Financeiras Autorizadas; (iv) derivativos, exclusivamente para
fins de proteção patrimonial, cuja exposição seja sempre, no máximo, o
valor do Patrimônio Líquido do Fundo; (v) cotas de fundos de investimento
referenciados em DI e/ou renda fixa com liquidez diária, com
investimentos preponderantemente nos ativos financeiros relacionados
nos itens anteriores; (vi) outros ativos de liquidez compatível com as
necessidades e despesas ordinárias do Fundo, cujo investimento seja
admitido aos fundos de investimento imobiliário, na forma da Instrução
CVM nº 472/08, sem necessidade específica de diversificação de
investimentos.
“Ativos”

Significam: (i) Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI); (ii) Letras de
Crédito Imobiliário (LCI); (iii) Letras Imobiliárias Garantidas (LIG); (iv) Letras
Hipotecárias (LH); (v) Debêntures, desde que se trate de emissores
devidamente autorizados nos termos da Instrução CVM nº 472/08, e cujas
atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento
imobiliário; (vi) Cotas de FIDC, que tenham como política de investimento,
exclusivamente, atividades permitidas aos fundos de investimento
imobiliário; (vii) Cotas de FII; e (viii) outros ativos financeiros, títulos e
valores mobiliários previstos no artigo 45 da Instrução CVM nº 472/08.

“Ato do Administrador” Significa o Instrumento Particular de Primeira Alteração do Regulamento

do Brasil Plural III - Fundo de Investimento Imobiliário, celebrado em 30 de
julho de 2019 e registrado no 1º Ofício de Registro de Títulos e
Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, sob o nº 1925612, em 31 de
julho de 2019, o qual aprovou a realização da 1ª Emissão.
“Auditor Independente” KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, com sede na Rua Dr. Paes de
Barros, nº33, 17º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04530-904, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 57.755.217/0001-29.
“Aviso ao Mercado”:

Aviso ao mercado da Oferta, o qual será elaborado nos termos dos artigos
53 da Instrução CVM nº 400/03, divulgado nos termos do artigo 54-A da
Instrução CVM nº 400/03.

“BACEN”:

Banco Central do Brasil.
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“Banco Brasil Plural”:

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO, sociedade por ações, com sede
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do
Botafogo, nº 228, CEP 22250-906, inscrita no CNPJ sob o nº
45.246.410/0001-55.

“B3”

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

“Boletim de Subscrição” O documento que formaliza a subscrição das Novas Cotas pelo Investidor
da Oferta.
“Brasil” ou “País”

República Federativa do Brasil.

“Capital Autorizado”

Capital autorizado do Fundo, no montante máximo de R$ 3.000.000.000,00
(três bilhões de reais).

“CNPJ”

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia.

“COFINS”

A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.

“Código ANBIMA”

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de
Recursos de Terceiros vigente a partir de 23 de maio de 2019.

“Código Civil”

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

“Comissionamento”

Remuneração devida ao Coordenador Líder pelo desempenho das
obrigações previstas no Contrato de Distribuição, conforme identificadas
na seção “Características da Oferta”, na página 52 deste Prospecto.

“Conflito de Interesses”

Significa qualquer situação assim definida nos termos do artigo 34 da
Instrução CVM nº 472/08.

“Contrato de
Distribuição”

Contrato de Distribuição Pública da 1ª (primeira) Emissão de Cotas, sob
Regime de Melhores Esforços de Colocação, do Plural Recebíveis
Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário, celebrado entre o Fundo e
o Coordenador Líder. Os Coordenadores Contratados e as Corretoras
Contratadas aderiram ao Contrato de Distribuição mediante a celebração
dos respectivos termos de adesão ao Contrato de Distribuição.

“Contrato de Gestão”

Significa o Contrato de Gestão de Carteira de Fundo de Investimentos e

Outras Avenças, por meio do qual o Fundo contratou o Gestor para prestar
os serviços de administração da carteira de Ativos e de Ativos Financeiros
do Fundo e outros serviços relacionados a tomada de decisão de
investimentos do Fundo.
“Coordenador Líder”

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
na Rua Candelária, nº 65, Conjunto 1.701 e 1.702, Centro, CEP 20091-020,
inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.684/0001-62.
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“Coordenadores

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO, sociedade por ações, com sede

Contratados”

na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do
Botafogo, nº 228, CEP 22250-906, inscrita no CNPJ sob o nº
45.246.410/0001-55;
OURINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.728, Sobreloja, Bela Vista, CEP 01310-919,
inscrita no CNPJ sob o nº 00.997.804/0001-07 (“Ourinvest”); e
GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES, sociedade
anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Boa Vista, nº 356, 7º Andar, CEP 01014-000, inscrita no CNPJ sob o nº
65.913.436/0001-17 (“Guide”), quando mencionados em conjunto.

“Corretoras

Determinadas instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado

Contratadas”

de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da
Oferta, exclusivamente, para efetuar esforços de colocação das Novas
Cotas junto aos Investidores Não Institucionais, as quais deverão (i) assinar
carta convite e outorgar mandato à B3 para que esta, em seu nome, possa
celebrar um termo de adesão ao Contrato de Distribuição; ou (ii) celebrar
termo de adesão ao Contrato de Distribuição diretamente junto ao
Coordenador Líder.

“Cotas”

Correspondem a frações ideais representativas da participação dos
Cotistas no patrimônio do Fundo e dos Investidores da Oferta que vierem
a adquirir as Novas Cotas.

“Cotas Adicionais”

Nos termos do artigo 14, §2º, da Instrução CVM nº 400/03, o Montante
Inicial da Oferta poderá ser acrescido em até 20% (vinte por cento), ou seja,
em até R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), correspondente a
800.000 (oitocentas mil) Novas Cotas adicionais, nas mesmas condições e
no mesmo preço das Novas Cotas inicialmente ofertadas, a exclusivo
critério do Coordenador Líder, conforme opção outorgada pelo Fundo, e
sem a necessidade de novo pedido de registro ou de modificação dos
termos da Oferta. O exercício da opção de distribuição das Cotas
Adicionais ocorrerá até a data de conclusão do Procedimento de Coleta de
Intenções (inclusive).

“Cotistas”

Os titulares de Cotas do Fundo.

“CPF”

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia.
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“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.

“Critério de Colocação

Caso as intenções de investimento apresentadas pelos Investidores

da Oferta Institucional”

Institucionais excedam o total de Novas Cotas remanescentes após o
atendimento da Oferta Não Institucional, o Coordenador Líder dará
prioridade aos Investidores Institucionais que, no seu entender, melhor
atendam aos objetivos da Oferta, quais sejam, constituir uma base
diversificada de investidores, integrada por investidores com diferentes
critérios de avaliação das perspectivas do Fundo e a conjuntura
macroeconômica brasileira e internacional, bem como criar condições para
o desenvolvimento do mercado local de fundos de investimentos
imobiliários.

“Critério de Rateio da

Caso o total de Novas Cotas objeto dos Pedidos de Reserva apresentados

Oferta Não

pelos Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles que sejam

Institucional”

considerados Pessoas Vinculadas, seja inferior ao montante destinado à
Oferta Não Institucional, conforme definido pelo Coordenador Líder, todos
os Pedidos de Reserva não cancelados serão integralmente atendidos, e as
Novas

Cotas

remanescentes

serão

destinadas

aos

Investidores

Institucionais nos termos da Oferta Institucional. Entretanto, caso o total
de Novas Cotas correspondentes aos Pedidos de Reserva exceda o
percentual prioritariamente destinado à Oferta Não Institucional, as Novas
Cotas destinadas à Oferta Não Institucional serão rateadas entre os
Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados
Pessoas Vinculadas, conforme o caso, da seguinte forma: (i) cada um dos
Pedidos de Reserva firmados pelos Investidores Não Institucionais serão
atendidos até o montante máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo
certo que referido montante poderá ser reduzido a exclusivo critério do
Coordenador Líder em virtude da quantidade de Novas Cotas que vierem
a ser objeto dos Pedidos de Reserva; e (ii) uma vez atendido o critério
descrito no subitem “i”, acima, será efetuado o rateio proporcional apenas
dos montantes que excedam o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
objeto de Pedidos de Reserva firmados por Investidores Não Institucionais
que tenham realizado as respectivas subscrições de Novas Cotas em
valores superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e que não tenham sido
totalmente atendidos, observando-se o montante de Novas Cotas
indicado nos respectivos Pedidos de Reserva e não alocado aos
Investidores Não Institucionais tratados no presente subitem, devendo ser
desconsideradas as frações de Novas Cotas.
“CSLL”

A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
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“Custodiante”

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO, acima qualificado, ou outra
instituição que venha a ser contratada pelo Administrador, devidamente
habilitada para prestar os serviços de custódia dos Ativos e dos Ativos
Financeiros integrantes da carteira do Fundo.

“CVM”

A Comissão de Valores Mobiliários.

“Data de Emissão”

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

“Data de Liquidação”

Data da liquidação física e financeira dos Pedidos de Reserva e das ordens
de investimento das Novas Cotas no âmbito da Oferta, cuja data estimada
está prevista na Seção “Características da Oferta – Cronograma Tentativo
da Oferta”, na página 57 deste Prospecto.

“DDA”

DDA – Sistema de Distribuição de Ativos, operacionalizado e 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.

“Distribuição Parcial”

Será admitida, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM nº 400/03,
a distribuição parcial das Novas Cotas, sendo que a Oferta em nada será
afetada caso não haja a subscrição e integralização da totalidade de tais
cotas no âmbito da Oferta, desde que seja atingido o Montante Mínimo da
Oferta.

“Emissão”

A presente emissão de cotas do Fundo, que será de até 4.000.000 (quatro
milhões) de Novas Cotas, sem considerar as Cotas Adicionais.

“Escriturador”

Instituição de primeira linha, devidamente habilitada para tanto, que venha
a ser contratada pelo Administrador para a prestação de tais serviços. Na
data deste Prospecto, a ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., sociedade
anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar (parte), inscrita no CNPJ
sob o nº 61.194.353/0001-64, é a instituição responsável pela escrituração
das Cotas do Fundo.

“Estudo de Viabilidade” O estudo de viabilidade econômico-financeira constante no Anexo I deste
Prospecto, elaborado pelo Gestor com o objetivo de avaliar a rentabilidade
esperada do investidor que adquirir Novas Cotas da presente Emissão.
A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER
CONSIDERADA,
HIPÓTESE,

A

QUALQUER

MOMENTO

E

COMO

PROMESSA,

GARANTIA

OU

SOB

RENTABILIDADE FUTURA AOS COTISTAS DO FUNDO.
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QUALQUER

SUGESTÃO

DE

“FII”

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

“Fundo”

O PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma
de condomínio fechado, na forma de seu Regulamento.

“Gestor”

BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., sociedade com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo,
nº 228, salas 901, 902 (parte), 903, 904, 905, 906, 911, 912, 913, 914,
Botafogo, inscrita no CNPJ sob o nº 11.397.672/0002-80, ou quem venha
a substituí-lo.

“Governo Federal”

Governo da República Federativa do Brasil.

“IBGE”

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

“Instituições

Em conjunto, os Coordenadores Contratados e as Corretoras Contratadas.

Contratadas”
“Instituições

Em conjunto, o Coordenador Líder e as Instituições Contratadas.

Participantes da Oferta”
“Instrução CVM nº

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

400/03”

alterada.

“Instrução CVM nº

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

472/08”
“Instrução CVM nº

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

494/11”
“Instrução CVM nº

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

505/11”
“Instrução CVM nº

A Instrução da CVM nº 516, de 29 de dezembro de 2011, conforme

516/11”

alterada.

“Instrumento de

Significa o Instrumento Particular de Segunda Alteração do Regulamento

Segunda Alteração”

do Plural Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário,
celebrado em 09 de setembro de 2019 e registrado no 1º Ofício de
Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, sob os nºs
1927075 e 1927076, em 09 de setembro de 2019, o qual aprovou a
alteração do Regulamento.

“Investidores da Oferta” Em conjunto, os Investidores Institucionais e os Investidores Não
ou “Investidores”

Institucionais.
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“Investidores

Fundos de investimentos, fundos de pensão, regimes próprios de

Institucionais”

previdência social, 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 de
previdência complementar e de capitalização, investidores qualificados
(nos termos da regulamentação da CVM), em qualquer caso, residentes,
domiciliados ou com sede no Brasil, bem como investidores não residentes
que invistam no Brasil segundo as normas aplicáveis e que aceitem os
riscos inerentes a tal investimento, observada a Aplicação Mínima Inicial
inexistindo, valores máximos.

“Investidores Não

Investidores pessoas físicas ou jurídicas, residentes, domiciliados ou com

Institucionais”

sede, conforme o caso, no Brasil, inclusive aqueles considerados
investidores qualificados nos termos da regulamentação da CVM, que
formalizem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva, junto a uma
única Instituição Participante da Oferta, observada a Aplicação Mínima
Inicial, inexistindo valores máximos.

“IPCA”

Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

“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.

“IRPJ”

O Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica.

“IRRF”

O Imposto de Renda Retido na Fonte.

“ISS”

O Imposto Sobre Serviços

“LCI”

As letras de crédito imobiliário, regidas pela Lei nº 10.931, de 02 de agosto
de 2004, conforme alterada.

“Lei nº 6.385/76”

Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada.

“Lei nº 8.668/93”

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

“Lei nº 11.033/04”

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

“Lei nº 12.024/09”

Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009, conforme alterada.

“Lei nº 8.245/91”

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

14

“LH”

As letras hipotecárias, regidas pela Lei nº 7.684, de 02 de dezembro de
1988, conforme alterada.

“LIG”

As letras imobiliárias garantidas, regidas pela Lei nº 13.097, de 19 de
janeiro de 2015.

“Montante Inicial da
Oferta”

Corresponde a 4.000.000 (quatro milhões) de Novas Cotas, totalizando o
montante de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), sem
considerar as Cotas Adicionais.

“Montante Mínimo da
Oferta”

Corresponde a 1.000.000 (um milhão) de Novas Cotas, totalizando o
montante mínimo de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), para a
manutenção da Oferta.

“Novas Cotas”:

Significam as cotas da 1ª Emissão.

“Oferta”

A oferta pública de cotas do Fundo, que será de, inicialmente, 4.000.000
(quatro milhões) de Novas Cotas, totalizando o montante de até
R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), sem considerar as Cotas
Adicionais, e observada a possibilidade de Distribuição Parcial da Oferta,
condicionada ao atingimento do Montante Mínimo da Oferta.

“Oferta Institucional”

Tem seu significado atribuído no item “Oferta Institucional”, na página 64
deste Prospecto.

“Oferta Não
Institucional”

Tem seu significado atribuído no item “Oferta Não Institucional”, na página
62 deste Prospecto.

“Patrimônio Líquido do
Fundo”

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

“Pedido de Reserva”

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

“Período de Colocação” O período de distribuição pública das Novas Cotas é de 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, observada a
Data de Liquidação.
“Período de Reserva”

O período de reserva que se inicia em 19 de setembro de 2019 (inclusive)
e encerra-se em 21 de outubro de 2019 (inclusive), no qual os Investidores
Não Institucionais, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas,
interessados em subscrever as Novas Cotas deverão preencher e
apresentar o seu Pedido de Reserva.

“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
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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.
“Pessoas Vinculadas”

Para os fins da presente Oferta, serão consideradas como pessoas vinculadas
os Investidores da Oferta que sejam (i) controladores e/ou administradores do
Administrador e/ou do Gestor, bem como seus cônjuges ou companheiros,
seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau; (ii) controladores
e/ou administradores de qualquer das Instituições Participantes da Oferta; (iii)
empregados, operadores e demais prepostos de qualquer das Instituições
Participantes da Oferta, que desempenhem atividades de intermediação ou
de suporte operacional e que estejam diretamente envolvidos na estruturação
da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços ao Administrador,
Gestor, a qualquer das Instituições Participantes da Oferta; (v) demais
profissionais que mantenham, com o Administrador, Gestor, a qualquer das
Instituições Participantes da Oferta, contrato de prestação de serviços
diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte
operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo Administrador, Gestor, por qualquer das Instituições
Participantes da Oferta, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (vii)
sociedades controladas, direta ou indiretamente, por pessoas vinculadas a
qualquer das Instituições Participantes da Oferta, 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 vinculadas, salvo se geridos
discricionariamente por terceiros não vinculados, nos termos da Instrução
CVM nº 505/11.

“PIB”

O Produto Interno Bruto.

“PIS”

O Programa de Integração Social.

“Plano de Distribuição”

Observadas as disposições da regulamentação aplicável, a realização da
Oferta pelo Coordenador Líder sob o regime de melhores esforços de
colocação, 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, o qual leva em consideração as relações com clientes e outras
considerações de natureza comercial ou estratégica do Coordenador Líder,
devendo assegurar (i) que o tratamento conferido aos Investidores da Oferta
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seja justo e equitativo; (ii) a adequação do investimento ao perfil de risco dos
Investidores da Oferta; e (iii) que os representantes das Instituições
Participantes da Oferta recebam previamente exemplares do Prospecto para
leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoas
designadas pelo Coordenador Líder.
“Política de

A política de investimentos do Fundo prevista no Capítulo VI do

Investimentos”

Regulamento e no item “Política de Investimentos”, na página 37 deste
Prospecto.

“Política de Voto”

A política de exercício de direito de voto do Gestor em assembleias, que
disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais as matérias
relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto pelo Gestor. A
Política de Voto adotada pelo Gestor pode ser obtida na página do Gestor
na

rede

mundial

de

computadores,

no

seguinte

endereço:

https://www.brasilplural.com/Site/Files/GovernancaRiscoCompliance/Comp
liance/Politica_de_Voto_BP_Gest%C3%A3o.pdf.
“Preço de Emissão”

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

“Procedimento de

O procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelo

Coleta de Intenções”

Coordenador Líder, nos termos do artigo 44 da Instrução CVM nº 400/03,
para a verificação, junto aos Investidores da Oferta, da demanda pelas
Novas Cotas, considerando os Pedidos de Reserva dos Investidores Não
Institucionais e com recebimento de ordens de investimento dos
Investidores Institucionais, sem lotes mínimos ou máximos, para definição,
a critério do Coordenador Líder, junto ao Administrador e ao Gestor, da
eventual emissão e da quantidade das Cotas Adicionais a serem
eventualmente emitidas, conforme o caso.

“Prospecto Preliminar”

Este “Prospecto Preliminar da Oferta Pública da 1ª (primeira) Emissão de

ou “Prospecto”

Cotas do Plural Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário”.

“Real”, “reais”

Moeda oficial corrente no Brasil.

ou “R$”
“Regulamento”

Significada o regulamento do Fundo, aprovado por meio do Instrumento
Particular de Constituição do Fundo, celebrado pelo Administrador em
11 de julho de 2018 e registrado em conjunto com o regulamento do
Fundo no 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do
Rio de Janeiro, sob nº 1909566, em 18 de julho de 2018, devidamente
alterado, pela última vez, por meio da formalização do Instrumento de
Segunda Alteração.
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“Representante dos

Significa um ou mais representantes que poderão ser nomeados pela

Cotistas”

Assembleia

Geral

para

exercer

as

funções

de

fiscalização

dos

empreendimentos ou investimentos do Fundo, em defesa dos direitos e
interesses dos Cotistas.
“Taxa de Administração” A remuneração devida pelo Fundo ao Administrador, conforme prevista no
artigo 7.1 do Regulamento e no item “Taxa de Administração, Taxa de
Performance, Taxa de Distribuição, Taxa de Ingresso e Taxa de Saída”, na
página 41 deste Prospecto.
“Termo de Adesão ao

Termo de Ciência de Risco e Adesão ao Regulamento a ser assinado por

Regulamento”

cada Investidor quando da subscrição das Novas Cotas.

“Valor de Mercado do

Multiplicação: (a) da totalidade de Cotas emitidas pelo Fundo por (b) seu

Fundo”

valor de mercado, considerando o preço de fechamento do Dia Útil anterior,
informado pela B3.
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2. IDENTIFICAÇÃO DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES
DA OFERTA E DEMAIS ENTIDADES ENVOLVIDAS NA OFERTA
2.1.

Informações sobre as partes

COORDENADOR LÍDER

GENIAL

INVESTIMENTOS

CORRETORA

DE

VALORES

MOBILIÁRIOS S.A.
Rua Candelária, nº 65, Conjunto 1.701 e 1.702, Centro
Rio de Janeiro, RJ
CEP: 20091-020
At.: Sr. Pedro Sene
Tel.: (11) 2137-8888
E-mail: produtos@genialinvestimentos.com.br

Website: www.genialinvestimentos.com.br
COORDENADORES

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO

CONTRATADOS

Rua Surubim, nº 373 – 1º andar
São Paulo, SP
CEP: 04571-050
At.: Sr. Odilon Teixeira
Tel.: (11) 3206-8131
E-mail: odilon.teixeira@brasilplural.com

Website: www.brasilplural.com.br
OURINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida Paulista, nº 1.728, Sobreloja, Bela Vista
CEP: 01310-919
At.: Sr. Fernando Mett Fridman
Tel.: (11) 4081-4444
E-mail: ofertaspublicas@ourinvest.com.br

Website: www.ourinvest.com.br
GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES,
Rua Boa Vista, nº 356, 7º Andar
São Paulo, SP
CEP: 01014-000
At.: Srs. Julia Bludeni / Lucas Stefanini
Tel.: (11) 3576-6964 / 3576-6963
E-mail: jbludeni@guide.com.br / lstefanini@guide.com.br

Website: www.guide.com.br
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ADMINISTRADOR

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO
Praia do Botafogo, nº 228
Rio de Janeiro, RJ
CEP: 22250-906
At.: Sr. Rodrigo Godoy
Tel.: (11) 3206-8000
E-mail: rodrigo.godoy@brasilplural.com

Website: www.brasilplural.com.br
GESTOR

BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Praia de Botafogo, nº 228, salas 901, 902 (parte), 903, 904, 905,
906, 911, 912, 913, 914
Rio de Janeiro, RJ
CEP: 22250-906
At.: Sr. Rafael Zlot
Tel.: (11) 3206-8044
E-mail: Rafael.Zlot@brasilplural.com

Website: www.brasilplural.com.br
CUSTODIANTE

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO
Rua Surubim, nº 373 – 1º andar
São Paulo, SP
CEP: 04571-050
At.: Sr. Odilon Teixeira
Tel.: (11) 3206-8131
E-mail: odilon.teixeira@brasilplural.com

Website: www.brasilplural.com.br
ESCRITURADOR

ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar (parte)
São Paulo, SP
CEP: 04538-132
Tel.: (11) 2740 2906 / (11) 4349 2906
E-mail: escrituracaodeativos@itau-unibanco.com.br

Website: www.itaucorretora.com.br
AUDITOR

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

INDEPENDENTE

Rua Dr. Paes de Barros, nº 33, 17º andar São Paulo, SP
CEP: 04530-904

Website: https://home.kpmg.com/br/pt/home.html
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ASSESSOR LEGAL

i2a.legal
Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 12º andar
CEP 05407 003, São Paulo - SP
At.: Sra. Mariana Trica
Tel: (11) 5102-5400
E-mail: mtdf@i2a.legal

Website: www.i2a.legal

As declarações do Administrador e do Coordenador Líder relativas ao artigo 56 da Instrução CVM
nº 400/03 encontram-se nos Anexos II e III deste Prospecto.

2.1.1.

Breve Histórico do Administrador

O Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 228, sala 907, Parte, Botafogo, inscrita no CNPJ sob nº
45.246.410/0001-55, instituição financeira devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de
administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório CVM nº
15.455, de 13.01.2017.
A área de administração fiduciária começou suas atividades em 2016, como resultado da necessidade
de prestar serviços para os fundos geridos pela própria casa. A expertise adquirida ao longo destes
anos, associada aos mais altos padrões de eficiência, tecnologia e ética, fizeram com que gestores
diversos passassem a demandar os serviços do Banco Brasil Plural. Atualmente o banco administra
mais de 170 (cento e setenta) fundos de investimento, totalizando um patrimônio de
aproximadamente R$ 26 bilhões (vinte e seis bilhões de reais) sob sua administração1.

2.1.2.

Breve Histórico do Gestor

A Brasil Plural Gestão de Recursos Ltda. é a sociedade pertencente ao Grupo Brasil Plural que
concentra as atividades de gestão de ativos, contando com um time com grande e comprovada
experiência no mercado financeiro em gestão de recursos para diversos segmentos do mercado.
Todos os fundos geridos pela Brasil Plural Gestão de Recursos Ltda. seguem o princípio de
preservação de capital e maximização de retorno, além de parâmetros e regras claras de volatilidade
e alavancagem. A história do Grupo Brasil Plural começou em 2009, com uma equipe formada por
profissionais com cerca de 20 (vinte) anos de experiência no mercado financeiro e de capitais e
especializados nas mais diversas áreas, como: Banco de Investimento, Tesouraria, Comercial, Trading
e Gestão de Recursos.

1

https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-de-investimento/administradores.htm
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Com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Nova Iorque, o Grupo Brasil Plural conta hoje com
uma equipe de profissionais altamente qualificados, oriundos das melhores instituições de ensino e
recrutados junto a instituições de renome do mercado financeiro nacional e internacional, imbuídos
do mesmo espírito empreendedor dos sócios fundadores do Grupo.
A Brasil Plural Gestão de Recursos Ltda. figura como uma das principais gestoras de recursos do Brasil
com R$ 6,4 bilhões de recursos, sendo R$ 5 bilhões em fundos líquidos e R$ 1,9 bilhão em fundos
ilíquidos. A área de fundos líquidos trata-se majoritariamente dos fundos de renda fixa corporativos
e imobiliários. Atualmente, nesse segmento existem 28 (vinte e oito) fundos com diferentes
estratégias de alocação e geração de valor. Adicionalmente, a Brasil Plural Gestão de Recursos Ltda.
foi ganhadora recente de prêmios de grandes revistas de negócios no Brasil como, por exemplo, o
Ranking Exame Onde Investir 2019, no qual o Brasil Plural Yield FI REF DI e o Brasil Plural Crédito
Corporativo II foram selecionados pelo ranking da EXAME/FGV. Além desse prêmio e de diversos
outros que a gestora recebeu ao longo dos anos, a Brasil Plural Gestão de Recursos Ltda. teve sua
atribuição de rating reafirmada em Padrão Forte, pela agência Fitch Ratings.
Política e Estratégias de Investimento:
1. Processo diligente de investimento: (i) equipe dedicada e multidisciplinar; e (ii) processo
abrangente de seleção de ativos.
2. Seleção criteriosa de CRI: (i) gestão profissional e ativa; e (ii) aprovação por unanimidade de
comitê.
3. Metodologia proprietária de rating: (i) rating independente; e (ii) monitoramento periódico e
ativo.
Sistema Interno de Rating: O gestor realizará a alocação com base na metodologia proprietária
seguindo 9 parâmetros diferentes, os quais são divididos em três categorias: Fatores Qualitativos,
Fatores Quantitativos e Estrutura de Crédito/Garantias. Ademais, O gestor realizará a alocação com
base na metodologia proprietária seguindo 9 parâmetros diferentes, os quais são divididos em três
categorias: Fatores Qualitativos, Fatores Quantitativos e Estrutura de Crédito/Garantias.
Após atribuição da nota do emissor, investiga-se a estrutura da operação, na qual há dois parâmetros
a examinar: (1) estrutura de crédito; e (2) garantias. Ambos integram o processo de “notching”¹ do
rating do emissor, que permite incorporar a avaliação sobre tais parâmetros a esse rating, produzindo
o rating da emissão;
As notas podem variar de AAA até C e são empregadas para: (1) sintetizar a análise de crédito do
emissor e da emissão; (2) balizar a precificação de operações de crédito mediante análise de valor
relativo; (3) determinar os pesos das alocações nos portfólios; e (4) monitoramento e atualização da
qualidade de crédito do emissor e da emissão.
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Vantagens sobre o CDI Corrente

23

Organograma do Grupo: Conglomerado financeiro fundado em 2009 como plataforma única.

Processo de Investimento: Fluxo Operacional
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Aumento de Liquidez – Fundo de Investimento Imobiliário

Aumento de Liquidez – CRI

Processo de Análise: Critérios Utilizados
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Equipe Experiente e Entrosada: Histórico do Time

Resumo:
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Emissões Recentes:

Proteção Contra Inflação e Prêmio Sobre as NTN-Bs
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Pipeline de Emissões – Principais Ofertas:

Patrimônio Sob Gestão: A Brasil Plural Gestão de Recursos Ltda. possui mais de R$ 5 bilhões sob
administração em fundos de crédito. Os valores apresentados no gráfico estão em R$ bilhões e
considera somente os fundos líquidos da gestora 1.
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1

https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-de-investimento/administradores.htm
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Perfil dos Investimentos – Composição do Portfolio:

Rating Proprietário – Fatores Qualitativos
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Rating Proprietário – Fatores Quantitativos

Rating Proprietário – Estrutura de Crédito e Garantia

30

Rankings & Ratings: Qualidade atestada pelos principais veículos do mercado.

Fontes: 1. Fitch Ratings; 2. Guia EXAME de Fundos 2018 – 14/12/2017; 3. Ranking elaborado pela Isto É Dinheiro com os
fundos de renda fixa de melhor desempenho do ano de 2016 e 2017; 4. Ranking publicado pela revista Valor Econômico;
5. Lista publicada pela Revista Exame.
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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 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 74
deste Prospecto antes de tomar uma decisão de investimento.
3.1.

Resumo das Características da Oferta

Emissor:

PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO.

Administrador:

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO

Coordenador Líder:

GENIAL INVESTIMENTOS
MOBILIÁRIOS S.A.

Montante Inicial da Oferta:

Até 4.000.000 (quatro milhões) de Novas Cotas, totalizando o
montante de até R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de
reais), sem considerar as Cotas Adicionais.

Distribuição Parcial e
Montante Mínimo da Oferta:

Será admitida a subscrição parcial, observado o Montante
Mínimo da Oferta de 1.000.000 (um milhão) de Novas Cotas,
totalizando R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), para a
manutenção da Oferta.

Preço de Emissão:

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

Aplicação Mínima Inicial:

No âmbito da Oferta, cada Investidor da Oferta deverá adquirir
a quantidade mínima de 10 (dez) Novas Cotas, totalizando o
montante de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o Preço de
Emissão.

Cotas Adicionais:

Até 800.000 (oitocentas mil) Novas Cotas, correspondente a
R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), conforme o
disposto no item “Características Básicas”, na página 52 deste
Prospecto.

Tipo de Fundo:

Fundo fechado, não sendo permitido o resgate de Cotas.

Número de Séries:

Série Única.

Forma de Subscrição e
Integralização:

As Novas Cotas serão subscritas utilizando-se os
procedimentos do DDA, a qualquer tempo, dentro do Período
de Colocação. As Novas Cotas deverão ser integralizadas à vista
e em moeda corrente nacional, conforme o caso, na Data de
Liquidação, junto às Instituições Participantes da Oferta, pelo
Preço de Emissão.
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CORRETORA

DE

VALORES

Tipo de Distribuição:

Primária.

Público Alvo:

A Oferta é destinada aos Investidores Não Institucionais, e aos
Investidores Institucionais

Estudo de Viabilidade

O estudo de viabilidade da Oferta foi realizado pelo Gestor
cuja cópia integral está disponível como Anexo I a este
Prospecto.

Período de Colocação:

O período de distribuição pública das Novas Cotas é de 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, observada a Data de
Liquidação.

Regime de Distribuição das

As Novas Cotas objeto da Oferta, incluindo, conforme o caso,

Novas Cotas:

as Cotas Adicionais, serão distribuídas pelo Coordenador Líder
sob o regime de melhores esforços.

Colocação e Procedimento de

A Oferta consistirá na distribuição pública primária das Novas

Distribuição:

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

do

Coordenador Líder, sob regime de melhores esforços de
colocação (incluindo as Cotas Adicionais, caso emitidas), nos
termos do Contrato de Distribuição, e será realizada com a
participação das Instituições Contratadas, convidadas a
participar da Oferta, exclusivamente, para efetuar esforços de
colocação das Cotas junto aos Investidores Não Institucionais,
observado o Plano de Distribuição, conforme disposto no item
“Plano de Distribuição”, na página 60 deste Prospecto.
A distribuição pública primária das Novas Cotas terá início
após (i) o deferimento do registro da Oferta pela CVM; (ii) a
disponibilização do Prospecto Definitivo aos investidores; e
(iii) a divulgação do Anúncio de Início, encerrando-se na data
de divulgação do Anúncio de Encerramento.
Admissão à Negociação das

As Novas Cotas objeto da Oferta serão registradas para

Novas Cotas na B3:

colocação no mercado primário no DDA e negociadas no
mercado de bolsa, ambos administrados e operacionalizados
pela B3.
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Participação de Pessoas

Os Investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas,

Vinculadas na Oferta:

deverão, necessariamente, indicar no Boletim de Subscrição a
sua condição ou não de Pessoa Vinculada. Dessa forma, serão
aceitos os Boletins de Subscrição firmados por Pessoas
Vinculadas, sem qualquer limitação, observado, no entanto,
que, caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3
(um terço) à quantidade de Novas Cotas inicialmente ofertada
(sem considerar as Cotas Adicionais), não será permitida a
colocação de Novas Cotas junto aos Investidores da Oferta que
sejam considerados Pessoas Vinculadas, nos termos do artigo
55 da Instrução CVM nº 400/03, sendo as respectivas intenções
de investimentos e Pedidos de Reserva automaticamente
canceladas.
A

PARTICIPAÇÃO

DE

PESSOAS

VINCULADAS

NA

SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS NOVAS COTAS
PODE AFETAR NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DAS NOVAS
COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO. PARA MAIORES
INFORMAÇÕES A RESPEITO DO RISCO DECORRENTE DA
PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA,
VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL O FATOR
DE RISCO “RISCO RELACIONADO À PARTICIPAÇÃO DE
PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA”, NA PÁGINA 84
DESTE PROSPECTO.
Inadequação:

O COORDENADOR LÍDER DA OFERTA DECLARA QUE O
INVESTIMENTO EM COTAS DE FII NÃO É ADEQUADO A
INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ IMEDIATA,
TENDO EM VISTA QUE OS FII 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 FII 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 DA
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OFERTA

DEVERÃO

LER

ATENTAMENTE

A

SEÇÃO

“FATORES DE RISCO” CONSTANTE NA PÁGINA 74 DESTE
PROSPECTO.
O INVESTIMENTO NESTE FUNDO É INADEQUADO PARA
INVESTIDORES PROIBIDOS POR LEI EM ADQUIRIR COTAS
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO.
Fatores de Risco:

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE
RISCO” CONSTANTE NA PÁGINA 74 DESTE PROSPECTO
PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE NOVAS
COTAS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE
DECISÃO DE INVESTIMENTO.

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


Administrador:

www.brasilplural.com.br (neste website clicar em “Plataforma de Distribuição”, em seguida clicar em
“Ofertas Públicas” e, em seguida, logo abaixo de “PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO”, e, então, localizar o Prospecto)


Coordenador Líder:

www.genialinvestimentos.com.br (neste website clicar em “Investimentos”, em seguida, clicar em
“Oferta Pública”, em seguida clicar no símbolo “+” ao lado de “PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO” e, então, localizar o Prospecto)


Coordenadores Contratados:

www.brasilplural.com.br (neste website clicar em “Plataforma de Distribuição”, em seguida clicar em
“Ofertas Públicas” e, em seguida, logo abaixo de “PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO”, clicar “Prospecto Preliminar” para acessar o presente Prospecto).
www.ourinvest.com.br (neste website, na aba superior, selecionar “INVESTIMENTOS”, em seguida
clicar em “FUNDOS IMOBILIÁRIOS”, na página seguinte selecionar “Conheça Nossos Fundos”, localizar
“Plural Recebíveis Imobiliários” e então localizar o documento procurado).
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https://www.guide.com.br/investimentos/ (neste website, na aba superior, selecionar “Produtos”,
em seguida clicar em “Ofertas Públicas”, na página seguinte localizar “Fundos Imobiliários”, selecionar
“Em andamento”, localizar “Plural Recebíveis Imobiliários FII – IPO” e clicar em “+”, localizar “Links
Oficiais”).


CVM:

www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em
“Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, selecionar “2019 Entrar”, acessar em “R$” em “Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em “PLURAL RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO”, e, então, clicar no Prospecto)


B3:

www.b3.com.br (neste website acessar a aba “Produtos e Serviços”, clicar em “Soluções para Emissores,
clicar em “ofertas públicas”, clicar em “ofertas em andamento”, selecionar “fundos”, clicar em “Plural
Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário” e, então, localizar o Prospecto).
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4. SUMÁRIO DO FUNDO
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.

Forma de Constituição

O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado, portanto não admite o resgate de suas
Cotas, por meio do Instrumento Particular de Constituição celebrado em 11 de julho de 2018,
registrado perante ao 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro,
sob o nº.1909566, em 18 de julho de 2018.
4.3.

Prazo de Duração

O Fundo tem prazo de duração indeterminado.
4.4.

Classificação ANBIMA

Para fins do Código ANBIMA e das “Diretrizes de Classificação ANBIMA de Fundos de Investimento

Imobiliário”, o Fundo é classificado como “FII de Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa”, segmento
“Títulos e Valores Mobiliários”.
4.5.

Política de Investimentos

O Fundo tem por objetivo o investimento de, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu
Patrimônio Líquido em Ativos, quais sejam, (i) Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI); (ii) Letras
de Crédito Imobiliário (LCI); (iii) Letras Imobiliárias Garantidas (LIG); (iv) Letras Hipotecárias (LH); (v)
Debêntures, desde que se trate de emissores devidamente autorizados nos termos da Instrução CVM
nº 472/08, e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento
imobiliário; (vi) Cotas de FIDC, que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades
permitidas aos fundos de investimento imobiliário; (vii) Cotas de FII; e (viii) outros ativos financeiros,
títulos e valores mobiliários previstos no artigo 45 da Instrução CVM nº 472/08.
O Fundo não tem o objetivo de aplicar seus recursos Ativos ou Ativos Financeiros específicos, não
existindo, dessa forma, requisitos ou critérios específicos ou determinados de diversificação. O Fundo
poderá adquirir os Ativos vinculados a imóveis que estejam localizados em todo o território brasileiro.
Sem prejuízo da Política de Investimento, poderão eventualmente compor a carteira de investimento
do Fundo imóveis, gravados com ônus reais ou não, e direitos reais em geral sobre imóveis (em
qualquer localidade dentro do território nacional), participações societárias de sociedades
imobiliárias e/ou em outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que não os Ativos e/ou
Ativos Financeiros, nas hipóteses de execução ou excussão de garantias relativas aos ativos de
titularidade do Fundo ou de renegociação de dívidas decorrentes dos ativos de titularidade do Fundo.

37

O Fundo terá o prazo de até 2 (dois) anos após a data de encerramento de cada oferta de Cotas do
Fundo para enquadrar a sua carteira de acordo com a Política de Investimento estabelecida neste
Regulamento.
Caso o Fundo não enquadre a sua carteira de acordo com a Política de Investimento dentro do prazo
mencionado acima, o Administrador convocará assembleia geral de Cotistas, sendo que, caso a
assembleia não seja instalada, ou uma vez instalada, não se chegue a uma conclusão a respeito das
medidas a serem tomadas para fins de enquadramento da carteira, o Gestor deverá, a seu exclusivo
critério, realizar a amortização de principal, na forma do subitem 6.1.6. do Regulamento.
Caso o Gestor não encontre Ativos para investimento pelo Fundo, a seu critério, o saldo de caixa
poderá ser distribuído aos Cotistas, a título de distribuição adicional de rendimentos e/ou
amortização de principal, sendo que, nesta hipótese, o Gestor deverá informar ao Administrador a
parcela dos recursos pagos aos respectivos Cotistas a título de distribuição adicional de rendimentos
e/ou amortização de principal.
4.6.
Política de Exercício do Direito de Voto pelo Gestor
Caso o Fundo venha a adquirir ou subscrever ativos que confiram aos seus titulares o direito de voto,
o Gestor adotará, conforme previsto no inciso “x” do subitem 4.1. do Regulamento e no artigo 53 do
Código ANBIMA, política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplinará os
princípios gerais, o processo decisório e quais serão as matérias relevantes obrigatórias para o
exercício do direito de voto. A Política de Voto orientará as decisões do Gestor em assembleias de
detentores de títulos e valores mobiliários que confiram aos seus titulares o direito de voto.
O Gestor exercerá o direito de voto em assembleias gerais, na qualidade de representante do Fundo
sob sua gestão, no melhor interesse dos Cotistas e de acordo com seus deveres fiduciários, envidando
seus melhores esforços para votar favoravelmente às deliberações em que sejam benéficas e/ou
agreguem valor para os Cotistas e o Fundo.
O Gestor, bem como as sociedades a ele ligadas, dedicam-se à atividade de gestão de recursos de
terceiros. Nesse sentido, o Gestor e as sociedade a ele ligadas farão, concomitantemente, a gestão
de recursos de diversos fundos de investimentos, de variadas espécies, carteiras ou outros veículos
de investimento, podendo resultar na existência de interesses divergentes entre o Fundo e os fundos
de investimento de outras espécies, carteiras ou outros veículos de investimento geridos pelo Gestor.
Admite-se, então, que o Gestor, e as sociedades a ele ligadas, votem de forma divergente em uma
mesma assembleia, na qualidade de representante do Fundo e dos fundos de investimento de outras
espécies, carteiras ou outros veículos de investimento, sempre no melhor interesse dos Cotistas e
respectivos investidores, sem que tal fato represente qualquer conflito de interesse.
A Política de Voto adotada pelo Gestor pode ser obtida na página do Gestor na rede mundial de
computadores, no seguinte endereço:
https://www.brasilplural.com/Site/Files/GovernancaRiscoCompliance/Compliance/Politica_de_Voto_
BP_Gest%C3%A3o.pdf.
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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.
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.
4.7.

Critério de Precificação dos Ativos do Fundo

A apuração do valor dos Ativos e dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo, é de
responsabilidade do Administrador, cabendo-lhe calcular os valores dos ativos a partir dos seus
critérios, metodologia e fontes de informação, de acordo com a regulamentação vigente, devendo o
Administrador manter sempre contratada instituição custodiante, caso assim exigido nos termos da
regulamentação em vigor.
O critério de apreçamento dos Ativos e dos Ativos Financeiros é reproduzido no manual de
apreçamento dos ativos do Administrador.
No caso de imóveis que venham a compor a carteira do Fundo, o reconhecimento contábil será feito
inicialmente pelo seu custo de aquisição, previamente avaliado pelo Administrador, pelo Gestor ou
por empresa especializada.
4.8.

Estudo de Viabilidade

O Estudo de Viabilidade constante no Anexo I deste Prospecto foi realizado pelo Gestor, e tem por
objetivo avaliar a rentabilidade esperada do investidor que adquirir as Novas Cotas. As análises do Estudo
de Viabilidade foram baseadas nas projeções de resultado do investimento de parte dos recursos
provenientes da Emissão na aquisição de participação nos Ativos. Para isso, foram utilizadas premissas
que tiveram como base, principalmente, desempenho histórico, situação atual e expectativas futuras da
economia e do mercado imobiliário. Assim sendo, as conclusões do Estudo de Viabilidade não devem ser
assumidas como garantia de rendimento. O Gestor não se responsabiliza por eventos ou circunstâncias
que possam afetar a rentabilidade dos negócios aqui apresentados.
A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A
QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU
SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA.
O Estudo de Viabilidade foi preparado para atender, exclusivamente, às exigências da Instrução CVM
nº 472/08, e as informações financeiras potenciais nele contidas não foram elaboradas com o objetivo
de divulgação pública, tampouco para atender a exigências de órgão regulador de qualquer outro
país, que não o Brasil.
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As informações contidas no Estudo de Viabilidade não são fatos e não se deve confiar nelas como
sendo necessariamente indicativas de resultados futuros. Os leitores deste Prospecto são advertidos
que as informações constantes do Estudo de Viabilidade podem não se confirmar, tendo em vista
que estão sujeitas a diversos fatores, tais como descritos no Estudo de Viabilidade constante no
Anexo I a este Prospecto.
Potenciais investidores devem observar que as premissas, estimativas e expectativas incluídas no
Estudo Viabilidade e neste Prospecto refletem determinadas premissas, análises e estimativas dos
Ativos. As premissas utilizadas no Estudo de Viabilidade e neste Prospecto não foram verificadas de
maneira independente pelos auditores do Fundo.
4.9.

Cotas

O patrimônio do Fundo é representado por uma única classe de Cotas. As Cotas são escriturais,
nominativas e correspondem a frações ideais do patrimônio do Fundo, cuja propriedade presume-se
pelo registro do nome do Cotista no livro de registro de Cotistas ou na conta de depósito das Cotas.
Todas as Cotas assegurarão a seus titulares direitos iguais, inclusive no que se refere aos pagamentos
de rendimentos e amortizações, caso aplicável, observado que, conforme orientação e recomendação
do Gestor, após verificado pelo Administrador a viabilidade operacional do procedimento junto à B3,
a nova emissão de cotas poderá estabelecer período, não superior ao prazo de distribuição das cotas
objeto da nova emissão, durante o qual as referidas cotas objeto da nova emissão não darão direito
à distribuição de rendimentos, permanecendo inalterados os direitos atribuídos às Cotas já
devidamente subscritas e integralizadas anteriormente à nova emissão de cotas, inclusive no que se
refere aos pagamentos de rendimentos e amortizações.
As características, os direitos e as condições de emissão, distribuição, subscrição e integralização das
Cotas estão descritos no Capítulo XIV do Regulamento e na Seção “Características da Oferta”, na
página 46 deste Prospecto.
A subscrição das Novas Cotas deverá ser realizada até a data de encerramento da Oferta. As Cotas
que não forem subscritas serão canceladas pelo Administrador.
Quando da subscrição das Novas Cotas, o Investidor da Oferta deverá assinar o Termo de Adesão ao
Regulamento, para atestar que tomou ciência (i) do inteiro teor do Regulamento; (ii) do inteiro teor
deste Prospecto; (iii) dos riscos associados ao investimento no Fundo, constantes da Seção “Fatores
de Risco”, na página 68 deste Prospecto; (iv) da Política de Investimentos; (v) da possibilidade de
ocorrência de Patrimônio Líquido do Fundo negativo, e, neste caso, de possibilidade de ser chamado
a realizar aportes adicionais de recursos.
Não poderá ser iniciada nova oferta de cotas do Fundo antes de totalmente subscritas ou canceladas
as Novas Cotas remanescentes da presente Oferta.
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As Novas Cotas serão integralizadas em moeda corrente nacional, à vista, na Data de Liquidação junto
às Instituições Participantes da Oferta, pelo Preço de Emissão.
Caso o Cotista deixe de cumprir com 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 encargos estabelecidos no
respectivo Boletim de Subscrição.
A cada nova oferta de cotas do Fundo, conforme orientação do Gestor, o Administrador poderá, a
seu exclusivo critério, autorizar que seja permitida a integralização das novas cotas em bens e direitos,
sendo certo que tal integralização deve ser feita com base em laudo de avaliação elaborado por
empresa especializada, de acordo com o Anexo 12 da Instrução CVM nº 472/08, e aprovado pela
Assembleia Geral de Cotistas, bem como deve ser realizada no prazo, termos e condições aprovados
em Assembleia Geral de Cotistas e estabelecidos no boletim de subscrição e nas leis e
regulamentações aplicáveis.
As Novas Cotas serão admitidas à negociação exclusivamente em mercado de bolsa administrado
pela B3. Não são consideradas negociação das Cotas as transferências não onerosas das Cotas por
meio de doação, herança e sucessão.
Conforme disposto no artigo 14.17 do Regulamento, é vedada a negociação de fração das Cotas. Não
é permitido o resgate das Cotas.
4.10.

Obrigações do Administrador

As obrigações do Administrador encontram-se devidamente descritas no “CAPÍTULO IX –
OBRIGAÇÕES DO ADMINISTRADOR” do Regulamento do Fundo, constante do Anexo IV ao presente
Prospecto.
4.11.

Obrigações do Gestor

As obrigações do Gestor encontram-se devidamente descritas no “CAPÍTULO IV – OBRIGAÇÕES DO
GESTOR” do Regulamento do Fundo, constante do Anexo IV ao presente Prospecto.
4.12.

Substituição do Administrador e/ou do Gestor

O Administrador ou o Gestor, conforme o caso, deverá cessar o exercício de suas funções nas
hipóteses de renúncia ou destituição pela Assembleia Geral de Cotistas, nos termos do Capítulo X do
Regulamento, ou de descredenciamento pela CVM.
4.13.

Taxa de Administração, Taxa de Performance, Taxa de Distribuição, Taxa de Ingresso

e Taxa de Saída
O Administrador receberá remuneração fixa e anual, de forma escalonada, equivalente a 1,20% (um
inteiro e vinte centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo ou sobre o Valor
de Mercado do Fundo, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, neste período, índice
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de mercado para os serviços de administração e gestão do Fundo, observado o valor mínimo mensal
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais, o qual será reajustado anualmente pela variação
positiva do IPCA/IBGE ou índice equivalente que venha a substituí-lo.
A Taxa de Administração engloba os pagamentos devidos ao Administrador, ao Gestor e ao Escriturador,
não incluindo os valores correspondentes ao Custodiante e aos demais Encargos do Fundo, os quais serão
debitados do Fundo de acordo com o disposto no Regulamento e na regulamentação vigente.
A Taxa de Administração será provisionada por Dia Útil, mediante divisão da taxa anual por 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias, apropriada e paga mensalmente ao Administrador, por período
vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados.
Com exceção da Primeira Emissão de Cotas, cujos custos serão arcados pelo Fundo, a cada nova
emissão, o Fundo poderá, a exclusivo critério do Administrador em conjunto com o Gestor, cobrar a
Taxa de Distribuição no Mercado Primário, a qual será paga pelos subscritores das Cotas no ato da
subscrição primária das Cotas. Com exceção da Taxa de Distribuição no Mercado Primário não haverá
outra taxa de ingresso a ser cobrada pelo Fundo.
O Fundo não cobrará taxa de performance dos Cotistas. O Fundo não terá taxa de saída.
4.14.

Despesas e Encargos do Fundo

As despesas e encargos do Fundo encontram-se devidamente descritas no “CAPÍTULO XVIII –
ENCARGOS” do Regulamento do Fundo, constante do Anexo IV deste Prospecto.
4.15.

Assembleia Geral de Cotistas

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante
correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico ( e-mail) ou de
correspondência física, e disponibilizada na página do Administrador na rede mundial de
computadores, contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia
e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
A primeira convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta)
dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias
de antecedência no caso de Assembleias Gerais extraordinárias, contado o prazo da data de
comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
Admite-se que a segunda convocação da Assembleia Geral de Cotistas seja providenciada juntamente
com a correspondência de primeira convocação, sem a necessidade de observância de novo prazo de 30
(trinta) ou de 15 (quinze) dias, conforme o caso, entre a data da primeira e da segunda convocação.
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Salvo motivo de força maior, a Assembleia Geral de Cotistas realizar-se-á no local onde o
Administrador tiver a sede; quando houver necessidade de efetuar-se em outro lugar, a
correspondência encaminhada por correio eletrônico (e-mail) ou de correspondência física
endereçada aos Cotistas indicarão, com clareza, o lugar da reunião.
Independentemente das formalidades previstas neste item, será considerada regular a Assembleia
Geral de Cotistas a que comparecerem todos os Cotistas.
O Administrador deve disponibilizar, na mesma data da convocação, todas as informações e
documentos necessários ao exercício informado do direito de voto em Assembleias Gerais de
Cotistas: (I) em sua página na rede mundial de computadores; (II) no Sistema de Envio de
Documentos, disponível na página da CVM na rede mundial de computadores; e (III) na página da
entidade administradora do mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas à negociação.
Nas Assembleias Gerais ordinárias, as informações acima elencadas incluem, no mínimo, aquelas
referidas no artigo 39, inciso V, alíneas “a” a “d” da Instrução CVM nº 472/08, sendo que as
informações referidas no art. 39, inciso VI da mesma norma, deverão ser divulgadas até 15 (quinze)
dias após a convocação dessa assembleia.
Sempre que a Assembleia Geral de Cotistas for convocada para eleger representantes de Cotistas, as
informações de que tratam os parágrafos acima incluem: (I) declaração dos candidatos de que
atendem os requisitos previstos no artigo 26 da Instrução CVM nº 472/08; e (II) as informações
exigidas no item 12.1 do Anexo 39-V da Instrução CVM nº 472/08.
A Assembleia Geral de Cotistas também pode reunir-se por convocação de Cotistas possuidores das
Cotas que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total das Cotas emitidas ou pelo
representante dos Cotistas, observados os procedimentos estabelecidos no Capítulo XXII do
Regulamento.
Sem prejuízo das demais competências previstas no Regulamento, compete privativamente à
Assembleia Geral de Cotistas deliberar sobre: (a) demonstrações financeiras apresentadas pelo
Administrador; (b) alteração do Regulamento; (c) destituição do Administrador e escolha de seu
substituto; (d) emissão de novas Cotas, exceto até o limite do Capital Autorizado; (e) fusão,
incorporação, cisão e transformação do Fundo; (f) dissolução e liquidação do Fundo; (g) alteração do
mercado em que as Cotas são admitidas à negociação; (h) apreciação do laudo de avaliação de bens
e direitos utilizados na integralização de Cotas do Fundo, se aplicável; (i) eleição e destituição de
representantes dos Cotistas, eleitos em conformidade com o disposto no artigo 22.12.1 do
Regulamento, fixação de sua remuneração, se houver, e aprovação do valor máximo das despesas
que poderão ser incorridas no exercício de sua atividade; (j) contratação de formador de mercado
que seja Pessoa Ligada; (k) os atos que caracterizem potencial conflito de interesses, nos termos dos
artigos 31-A, § 2°, 34 e 35, IX da Instrução CVM nº 472/08; (l) alteração do prazo de duração do Fundo;
e (m) alterações na Taxa de Administração, nos termos do artigo 36 da Instrução CVM nº 472/08.
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A realização de uma Assembleia Geral anual, para deliberar sobre as demonstrações contábeis, é
obrigatória e deverá ocorrer em até 120 (cento e vinte) dias contados do término do exercício social
do Fundo e após no mínimo 30 (trinta) dias contados da disponibilização das demonstrações
contábeis auditadas aos Cotistas.
O Regulamento do Fundo poderá ser alterado, independentemente de Assembleia Geral, sempre que
tal alteração decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a exigências expressas da CVM,
de adequação a normas legais ou regulamentares ou ainda em virtude da atualização dos dados
cadastrais do Administrador, do Gestor ou do Custodiante. Estas alterações devem ser comunicadas
aos Cotistas por correspondência, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data em que tiverem
sido implementadas.
Por ocasião da Assembleia Geral ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas
emitidas ou o representante dos cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito
encaminhado ao Administrador do Fundo, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia
Geral, que passará a ser ordinária e extraordinária.
O pedido de que trata o parágrafo acima deve vir acompanhado de eventuais 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.
O percentual acima mencionado deverá ser calculado com base nas participações constantes do
registro de Cotistas na data de convocação da assembleia.
Caso os Cotistas ou o representante de cotistas tenham se utilizado da prerrogativa acima descrita,
o Administrador deve divulgar pelos meios previstos nos incisos I a III acima, no prazo de 5 (cinco)
dias a contar do encerramento do prazo de até 10 (dez) dias acima previsto, nos termos do item
22.11.3 do Regulamento, o pedido de inclusão de matéria bem como os documentos encaminhados
pelos solicitantes.
A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo
que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, por meio de
correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista
do Fundo, correspondendo cada Cota ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas,
desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 19, 19-A e 41, incisos I e II da Instrução
CVM nº 472/08. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao
exercício do direito de voto.
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Todas as decisões em Assembleia Geral deverão ser tomadas por votos dos Cotistas que representem,
no mínimo, 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 previstas no
parágrafo abaixo. Por maioria simples entende-se o voto dos Cotistas que representem a unidade
imediatamente superior à metade das Cotas representadas na Assembleia Geral de Cotistas.
As deliberações relativas às matérias previstas nas alíneas “b”, “c”, “e”, “f”, “h”, “j”, “k” e “m” acima,
dependerão de aprovação por maioria de votos, em Assembleia Geral de Cotistas, por Cotas que
representem: (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.
Os percentuais acima deverão ser determinados com base no número de Cotistas do Fundo indicados
no registro de Cotistas na data de convocação da assembleia, cabendo ao Administrador informar no
edital de convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que tratem das matérias
sujeitas à deliberação por quórum qualificado.
4.16.

Exercício Social

O exercício social do Fundo tem início em 1º de julho de cada ano e término em 30 de junho do ano
subsequente.
4.17.

Política de Distribuição de Resultados

O Administrador distribuirá aos Cotistas, independentemente da realização de Assembleia Geral, no
mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos pelo Fundo, apurados segundo o
regime de caixa, até o limite do lucro apurado conforme a regulamentação aplicável (“Lucros
Semestrais”), com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de
dezembro de cada ano.
Conforme disposto no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.668/93, é vedado ao Administrador adiantar
rendas futuras aos Cotistas. Nesse sentido, receitas antecipadas pelo Fundo, inclusive por meio de
eventual cessão de recebíveis, não serão consideradas como Lucro Semestral auferido para fins de
distribuição dos resultados do Fundo no respectivo período. Do mesmo modo, despesas
provisionadas não devem ser deduzidas da base de distribuição do Lucro Semestral, no momento da
provisão, mas somente quando forem efetivamente pagas pelo Fundo.
Os rendimentos auferidos serão distribuídos aos Cotistas e pagos mensalmente, sempre no 10º
(décimo) Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo Fundo, sendo que
eventual saldo de resultado não distribuído como antecipação será pago no prazo máximo de 10
(dez) Dias Úteis após o encerramento dos balanços semestrais, podendo referido saldo ter outra
destinação dada pela Assembleia Geral, com base em eventual proposta e justificativa apresentada
pelo Gestor.
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Observada a obrigação estabelecida nos termos parágrafo acima, o Gestor poderá reinvestir os
recursos originados com a alienação dos Ativos e Ativos Financeiros da carteira do Fundo, observados
os limites previstos na regulamentação e legislação aplicáveis e/ou as deliberações em Assembleia
Geral nesse sentido.
O percentual mínimo a que se refere o parágrafo acima será observado apenas semestralmente,
sendo que os adiantamentos realizados mensalmente poderão não atingir o referido mínimo
estabelecido.
Farão jus aos rendimentos os Cotistas que tiverem inscritos no registro de Cotistas no fechamento
do último Dia Útil de cada mês de apuração, de acordo com as contas de depósito mantidas pelo
Escriturador, exceto na ocorrência do evento previsto no item 14.3 do Regulamento.
Para fins de apuração de resultados, o Fundo manterá registro contábil dos Ativos e dos Ativos
Financeiros integrantes de sua carteira.
Caso as reservas mantidas no patrimônio do Fundo venham a ser insuficientes, tenham seu valor
reduzido ou integralmente consumido, o Administrador, mediante notificação recebida do Gestor, a
seu critério, deverá convocar, nos termos deste Regulamento, Assembleia Geral para discussão de
soluções alternativas à venda dos Ativos do Fundo.
Caso a Assembleia Geral prevista no parágrafo acima não se realize ou não decida por uma solução
alternativa à venda de Ativos ou de Ativos Financeiros do Fundo, como, por exemplo, a emissão de
novas Cotas para o pagamento de despesas, os Ativos e/ou Ativos Financeiros deverão ser alienados
e/ou cedidos e na hipótese do montante obtido com a alienação e/ou cessão de tais ativos do Fundo
não seja suficiente para pagamento das despesas ordinárias e despesas extraordinárias, os Cotistas
poderão ser chamados para aportar capital no Fundo, para que as obrigações pecuniárias do Fundo
sejam adimplidas.
4.18.

Política de Divulgação de Informações Relativas ao Fundo

O Administrador publicará as informações especificadas abaixo, na periodicidade respectivamente
indicada, em sua página na rede mundial de computadores “www.brasilplural.com.br” e as manterá
disponíveis aos Cotistas em sua sede, no endereço indicado no item “Informações sobre as partes”,
na página 19 deste Prospecto.
4.19.

Prazo, Dissolução e Liquidação do Fundo

O Fundo será liquidado por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas especialmente convocada
para esse fim ou na ocorrência dos eventos de liquidação descritos no artigo 24.2 do Regulamento.
São eventos de liquidação antecipada, independentemente de deliberação em Assembleia Geral: (a)
caso o Patrimônio Líquido do Fundo passe a ser inferior a 10% (dez por cento) do patrimônio inicial
do Fundo, representado pelas Cotas; (b) descredenciamento, destituição, ou renúncia do
Administrador ou do Gestor, caso, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da respectiva ocorrência, a
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Assembleia Geral convocada para o fim de substituí-lo não alcance quórum suficiente ou não delibere
sobre a liquidação do Fundo; e (c) ocorrência de Patrimônio Líquido do Fundo negativo após
consumidas as reservas mantidas no patrimônio do Fundo, bem como após a alienação dos demais
ativos da carteira do Fundo.
A liquidação do Fundo e o consequente resgate das Cotas serão realizados após a alienação
da totalidade dos Ativos e dos Ativos Financeiros integrantes do patrimônio do Fundo.
Após o pagamento de todos os custos e despesas, bem como encargos devidos pelo Fundo, as
Cotas serão resgatadas em moeda corrente nacional ou em ativos integrantes do patrimônio do
Fundo, se for o caso, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da Assembleia Geral
que deliberou pela liquidação do Fundo ou da data em que ocorrer um evento de liquidação
antecipada.
Para o pagamento do resgate será utilizado o valor do quociente obtido com a divisão do montante
decorrente da alienação dos ativos do Fundo pelo número das Cotas emitidas pelo Fundo.
Caso não seja possível a liquidação do Fundo com a adoção dos procedimentos previstos acima, o
Administrador resgatará as Cotas mediante entrega aos Cotistas dos ativos do Fundo, pelo preço em
que se encontram contabilizados na carteira do Fundo e tendo por parâmetro o valor da Cota em
conformidade com o disposto acima.
A Assembleia Geral deverá deliberar sobre os procedimentos para entrega dos ativos do Fundo para
fins de pagamento de resgate das Cotas em circulação.
Na hipótese da Assembleia Geral referida acima não chegar a acordo sobre os procedimentos para
entrega dos ativos a título de resgate das Cotas, os ativos do Fundo serão entregues aos Cotistas
mediante a constituição de um condomínio, cuja fração ideal de cada Cotista será calculada de acordo
com a proporção das Cotas detida por cada um sobre o valor total das Cotas em circulação. Após a
constituição do condomínio acima referido, o Administrador estará desobrigado em relação às
responsabilidades estabelecidas no Regulamento, ficando autorizado a liquidar o Fundo perante as
autoridades competentes.
O Administrador deverá notificar os Cotistas para que elejam um administrador do referido
condomínio, na forma do Código Civil.
O Custodiante continuará prestando serviços de custódia pelo prazo improrrogável de 30 (trinta) dias,
contado da notificação referida no parágrafo anterior, dentro do qual o administrador do condomínio
eleito pelos Cotistas indicará ao Administrador e ao Custodiante, hora e local para que seja feita a
entrega dos ativos. Expirado este prazo, o Administrador poderá promover o pagamento em
consignação dos ativos da carteira do Fundo, em conformidade com o disposto no Código Civil.
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Nas hipóteses de liquidação do Fundo, o Auditor Independente deverá emitir parecer sobre a
demonstração da movimentação do patrimônio líquido, compreendendo o período entre a data das
últimas demonstrações financeiras auditadas e a data da efetiva liquidação do Fundo.
Deverá constar das notas explicativas às demonstrações financeiras do Fundo análise quanto a terem
os valores dos resgates sido ou não efetuados em condições equitativas e de acordo com a
regulamentação pertinente, bem como quanto à existência ou não de débitos, créditos, ativos ou
passivos não contabilizados.
Após a partilha do ativo, o Administrador deverá promover o cancelamento do registro do Fundo,
mediante o encaminhamento à CVM, no prazo de 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 que tenha deliberado a liquidação do Fundo, quando for o caso; (b) a
demonstração de movimentação de patrimônio do Fundo, acompanhada do parecer do Auditor
Independente; e (c) o comprovante da entrada do pedido de baixa de registro no CNPJ do Fundo.
4.20.

Substituição dos Prestadores de Serviço do Fundo

Independentemente de Assembleia Geral de Cotistas, o Administrador, em nome do Fundo e por
recomendação do Gestor, se for o caso, poderá, preservado o interesse dos Cotistas e observadas as
disposições específicas do artigo 9.1 do Regulamento, contratar, destituir e substituir os prestadores
de serviços do Fundo.
4.21.

Emissão de Cotas

Caso entenda pertinente para fins do cumprimento dos objetivos e da Política de Investimentos do
Fundo, bem como após o encerramento da presente Emissão, o Administrador, conforme
recomendação do Gestor, poderá deliberar por realizar novas emissões de cotas do Fundo, sem a
necessidade de aprovação em Assembleia Geral de Cotistas, desde que limitadas ao montante
máximo de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais).
Na hipótese de emissão de novas cotas, até o limite do Capital Autorizado, o preço de emissão das
cotas objeto da respectiva oferta será fixado, preferencialmente, tendo como referência (observada a
possibilidade de emissão por preço inferior ou superior): (i) o valor patrimonial das cotas em
circulação, 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 ainda, e (iii)
o valor de mercado das cotas já emitidas.
A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A
QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU
SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA
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A decisão relativa à eventual nova emissão de cotas dentro do Capital Autorizado será comunicada
aos Cotistas formalmente pelo Administrador por meio da divulgação de fato relevante. O fato
relevante a ser divulgado pelo Administrador ou mesmo eventual deliberação da Assembleia Geral
de Cotistas que seja convocada, a critério do Administrador, para dispor sobre a nova emissão de
cotas, deverá dispor sobre as características da emissão, as condições de subscrição das cotas e a
destinação dos recursos provenientes da integralização.
As cotas objeto da nova emissão assegurarão a seus titulares direitos idênticos aos das Cotas já
existentes.
No âmbito de novas emissões de cotas do Fundo: (i) realizadas até o limite do Capital Autorizado do
Fundo, os Cotistas terão o direito de preferência na subscrição de novas cotas, na proporção de suas
respectivas participações, respeitando-se os prazos operacionais necessários ao exercício de tal
direito de preferência, sendo certo que os Cotistas poderão ceder seu direito de preferência entre os
próprios Cotistas ou a terceiros, caso os Cotistas declinem do seu direito de preferência na aquisição
das referidas cotas, respeitando-se os prazos operacionais previstos pela Central Depositária da B3
necessários ao exercício e à cessão de tal direito de preferência, e desde que tal cessão seja
operacionalmente viável e admitida nos termos da regulamentação aplicável; e (ii) realizadas em
montante superior ao Capital Autorizado do Fundo, a Assembleia Geral de Cotistas que deliberar
sobre tal nova emissão irá decidir sobre a eventual outorga aos Cotistas do direito de preferência na
subscrição das novas cotas e sobre eventual possibilidade de cessão do direito de preferência,
respeitando-se os prazos operacionais previstos pela Central Depositária da B3 necessários ao
exercício e à cessão de tal direito de preferência, sendo certo que, caso seja outorgado o direito de
preferência, caberá também à Assembleia Geral de Cotistas deliberar sobre o prazo para seu exercício,
a posição (data base) dos Cotistas a ser considerada para fins do seu exercício, observados os prazos
e procedimentos operacionais estabelecidos pela B3, o percentual de subscrição e o direito das novas
cotas no que se refere ao recebimento de rendimentos.
O volume das cotas emitidas a cada emissão será determinado com base nas possibilidades de
investimentos apresentadas pelo Gestor, sendo admitido o aumento do volume total da emissão por
conta da emissão de quantidade adicional das cotas, nos termos dos artigos 14, §2º da Instrução CVM
nº 400/03, caso a respectiva oferta esteja sendo conduzida nos termos da Instrução CVM nº 400/03.
4.22.

Principais Fatores de Risco

Risco de Crédito dos Ativos da Carteira do Fundo: Os Cotistas do Fundo terão direito ao recebimento
de rendimentos que serão, basicamente, decorrentes dos valores pagos a título de remuneração dos
Ativos do Fundo. Dessa forma, o Fundo estará exposto aos riscos de não pagamento por parte dos
devedores de tais Ativos.
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Fatores Macroeconômicos Relevantes: O Fundo está sujeito, direta ou indiretamente, às variações e
condições dos mercados de títulos e valores mobiliários, que são afetados principalmente pelas
condições políticas e econômicas nacionais e internacionais. Variáveis exógenas, tais como a
ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado, ou,
ainda, de eventos de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e
influenciem o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo variações nas taxas de juros,
eventos de desvalorização da moeda e mudanças legislativas, poderão resultar em perdas para os
Cotistas. Não será devido pelo Fundo ou por qualquer pessoa, incluindo o Administrador, o Gestor,
o Escriturador e o Custodiante, qualquer indenização, multa ou penalidade de qualquer natureza,
caso os Cotistas sofram qualquer dano ou prejuízo resultante de quaisquer de tais eventos.

Risco de Execução das Garantias Atreladas aos CRI: O investimento em CRI inclui uma série de riscos,
dentre estes, o risco de inadimplemento e consequente execução das garantias outorgadas à
respectiva operação e os riscos inerentes à eventual existência de bens imóveis na composição da
carteira Fundo, podendo, nesta hipótese, a rentabilidade do Fundo ser afetada.
Em um eventual processo de execução das garantias dos CRI, poderá haver a necessidade de
contratação de consultores, dentre outros custos, que deverão ser suportados pelo Fundo, na
qualidade de investidor dos CRI. Adicionalmente, a garantia outorgada em favor dos CRI pode não
ter valor suficiente para suportar as obrigações financeiras atreladas a tal CRI.
Desta forma, uma série de eventos relacionados à execução de garantias dos CRI poderá afetar
negativamente o valor das Cotas e a rentabilidade do investimento no Fundo.

Riscos de Liquidez e Descontinuidade do Investimento: Os FII representam modalidade de investimento
em desenvolvimento no mercado brasileiro e são constituídos, por força regulamentar, como
condomínios fechados, não sendo admitido resgate de suas Cotas em hipótese alguma. Os Cotistas
poderão enfrentar dificuldades na negociação das Cotas no mercado secundário. Adicionalmente,
determinados ativos do Fundo podem passar por períodos de dificuldade de execução de ordens de
compra e venda, ocasionados por baixas ou inexistentes demanda e negociabilidade. 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 e dos Ativos Financeiros poderá impactar negativamente o patrimônio do
Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas. Além disso, o Capítulo XXIV do Regulamento
estabelece algumas hipóteses em que a Assembleia Geral poderá optar pela liquidação do Fundo e outras
hipóteses em que o resgate das Cotas poderá ser realizado mediante a entrega dos ativos integrantes da
carteira do Fundo aos Cotistas. Caso os Cotistas venham a receber ativos integrantes da carteira, há o risco
de receberem fração ideal de imóveis, que será entregue após a constituição de condomínio sobre tais
ativos. Os Cotistas poderão encontrar dificuldades para vender os ativos recebidos no caso de liquidação
do Fundo.
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Risco Tributário Relacionado à Alteração de Alíquotas de FII : Nos termos da Lei nº 8.668/93, sujeitase à tributação aplicável às pessoas jurídicas o fundo que aplicar recursos em empreendimentos
imobiliários que tenham como incorporador, construtor ou sócio, cotista que detenha, isoladamente
ou em conjunto com pessoas a ele relacionadas, percentual superior a 25% das cotas emitidas pelo
fundo. Se, por algum motivo, o Fundo vier a se enquadrar nesta situação, a tributação aplicável aos
seus investimentos será aumentada, o que poderá resultar na redução dos ganhos de seus Cotistas.
Conforme Lei nº 11.033/04, os rendimentos pagos ao Cotista pessoa física, residente no Brasil ou no
exterior, são isentos de IR, desde que (i) o Cotista pessoa física não seja titular de montante igual ou
superior a 10% das Cotas do Fundo; (ii) as respectivas Cotas não atribuam direitos a rendimentos
superiores a 10% do total de rendimentos auferidos pelo Fundo; (iii) o Fundo receba investimento
de, no mínimo, 50 Cotistas; e (iv) as Cotas, quando admitidas a negociação no mercado secundário,
sejam negociadas exclusivamente em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado. Caso
qualquer dessas condições não seja observada, os rendimentos distribuídos ao Cotista pessoa física
estarão sujeitos à retenção de Imposto de Renda à alíquota de 20%.
Ademais, caso ocorra alteração na legislação que resulte em revogação ou restrição à referida
isenção, os rendimentos auferidos poderão vir a ser tributados no momento de sua distribuição ao
Cotista pessoa física, ainda que a apuração de resultados pelo Fundo tenha ocorrido anteriormente
à mudança na legislação.
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 Imposto de Renda sob a sistemática de ganhos líquidos, mediante a
aplicação da alíquota de 20%. 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.
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5. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA
5.1.

Características Básicas

A presente 1ª Emissão foi aprovada por meio do Ato do Administrador.
O Montante Inicial da Oferta é de até 4.000.000 (quatro milhões) de Novas Cotas, em série única,
perfazendo um montante de, inicialmente, até R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais),
sem prejuízo da emissão das Cotas Adicionais. O preço de subscrição e integralização de cada Nova
Cota será de R$ 100,00 (cem reais) por Nova Cota.
A manutenção da Oferta está condicionada à subscrição e integralização do Montante Mínimo da
Oferta, correspondente a 1.000.000 (um milhão) de Novas Cotas, totalizando o montante mínimo de
R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). Após atingido o Montante Mínimo da Oferta, a Oferta
poderá ser encerrada a qualquer momento, nos termos do artigo 5º da Instrução CVM nº 472/08. As
Novas Cotas que não forem efetivamente subscritas e integralizadas durante o Período de Colocação
deverão ser canceladas. Uma vez atingido o Montante Mínimo da Oferta, o Administrador e o Gestor,
de comum acordo com o Coordenador Líder, poderão decidir por reduzir o Montante Inicial da Oferta
até um montante equivalente a qualquer montante entre o Montante Mínimo da Oferta e o Montante
Inicial da Oferta, hipótese na qual a Oferta poderá ser encerrada a qualquer momento.
Os Investidores da Oferta deverão adquirir a quantidade mínima de 10 (dez) Novas Cotas,
correspondentes ao valor total de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o Preço de Emissão.
Nos termos do artigo 14, §2º, da Instrução CVM nº 400/03, o Montante Inicial da Oferta poderá ser
acrescido em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais),
correspondente a 800.000 (oitocentas mil) Novas Cotas, nas mesmas condições e no mesmo preço
das Novas Cotas inicialmente ofertadas, a exclusivo critério do Coordenador Líder, conforme opção
outorgada pelo Fundo, e sem a necessidade de novo pedido de registro ou de modificação dos
termos da Oferta. A emissão das Cotas Adicionais poderá ocorrer até a Data de Liquidação das Cotas.
A Oferta compreenderá a distribuição pública primária da 1ª Emissão de Cotas do Fundo, sob o
regime de melhores esforços, no Período de Colocação. As Novas Cotas do Fundo serão distribuídas
pelas Instituições Participantes da Oferta.
A Oferta será registrada na CVM, na forma e nos termos da Lei nº 6.385/76, da Instrução CVM nº
400/03, da Instrução CVM nº 472/08 e das demais disposições legais, regulatórias e autorregulatórias
aplicáveis ora vigentes.
Adicionalmente, a Oferta será registrada na ANBIMA, em atendimento ao disposto no Código
ANBIMA.
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5.2.

Direitos, Vantagens e Restrições das Novas Cotas

As Novas Cotas do Fundo serão emitidas em classe única (não existindo diferenças acerca de qualquer
vantagem ou restrição entre as Cotas) e correspondem a frações ideais de seu patrimônio, tendo a
forma nominativa e escritural e não sendo resgatáveis.
5.3.

Condições e Prazo de Subscrição e Integralização

As Novas Cotas deverão ser totalmente subscritas durante o Período de Colocação, sendo que as
Novas Cotas que não forem subscritas até o fim do Período de Colocação serão canceladas pelo
Administrador.
As Novas Cotas serão subscritas utilizando-se os procedimentos do DDA, a qualquer tempo, dentro
do Período de Colocação. As Novas Cotas deverão ser integralizadas, à vista e em moeda corrente
nacional, na Data de Liquidação junto às Instituições Participantes da Oferta, pelo Preço de Emissão.
5.4.

Pessoas Vinculadas

Será permitida a participação de Pessoas Vinculadas conforme Plano de Distribuição
Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Novas Cotas
inicialmente ofertada (sem considerar as Cotas Adicionais), não será permitida a colocação de Cotas
junto aos Investidores da Oferta que sejam considerados Pessoas Vinculadas, nos termos do artigo
55 da Instrução CVM nº 400/03, sendo as respectivas ordens de investimentos automaticamente
canceladas.
A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS NOVAS
COTAS PODE AFETAR NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES A RESPEITO DO RISCO DECORRENTE DA PARTICIPAÇÃO DE
PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL O
FATOR DE RISCO “RISCO RELACIONADO À PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA
OFERTA” NA PÁGINA 84 DESTE PROSPECTO.
5.5.

Alocação e Liquidação Financeira das Novas Cotas

A Oferta contará com processo de liquidação via B3, conforme abaixo descrito.
A liquidação física e financeira dos Pedidos de Reserva e das ordens de investimento dar-se-á
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 do respectivo termo de adesão ao Contrato de Distribuição, conforme o caso.
Com base nas informações enviadas pela B3, e pelas Instituições Participantes da Oferta, o
Coordenador Líder verificará se: (i) o Montante Mínimo da Oferta foi atingido; (ii) o Montante Inicial
da Oferta foi atingido; e (iii) houve excesso de demanda; diante disto, o Coordenador Líder definirá
se haverá liquidação da Oferta, bem como seu volume final.
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As ordens recebidas por meio das Instituições Participantes da Oferta serão alocadas seguindo os
critérios estabelecidos pelo Coordenador Líder, devendo assegurar que o tratamento conferido aos
Investidores da Oferta seja justo e equitativo em cumprimento ao disposto no artigo 33, §3º, inciso I,
da Instrução CVM nº 400/03.
Caso seja verificada falha na liquidação ou sobra de Novas Cotas, o Coordenador Líder, a seu exclusivo
critério, poderá alocar as Novas Cotas remanescentes discricionariamente, junto à B3, observado que
tal procedimento será realizado fora do âmbito da B3, de acordo com os procedimentos do
Escriturador.
Eventualmente, caso não se atinja o Montante Mínimo da Oferta e permaneça um saldo de Novas
Cotas a serem subscritas, os recursos deverão ser devolvidos aos Investidores da Oferta, conforme
procedimentos da B3.
5.6.

Distribuição Parcial e Subscrição Condicionada

Será admitida, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM nº 400/03, a Distribuição Parcial das
Cotas, sendo que a Oferta em nada será afetada caso não haja a subscrição e integralização da
totalidade de tais cotas no âmbito da Oferta, desde que seja atingido o Montante Mínimo da Oferta.
Na hipótese de Distribuição Parcial, o Investidor da Oferta terá a faculdade, como condição de eficácia
de seu Pedido de Reserva, ordens de investimento e 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, sendo que, se tal condição não se implementar e se o Investidor da Oferta já tiver
efetuado o pagamento do preço de integralização das Cotas, referido preço de integralização será
devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos, e com dedução dos
valores relativos aos tributos incidentes, se existentes, e aos encargos incidentes, se existentes, no
prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data em que tenha sido verificado o não implemento da
condição; ou (ii) do Montante Mínimo da Oferta, neste caso, o o Investidor da Oferta deverá, no
momento da aceitação, indicar se, implementando-se a condição prevista, pretende receber (a) a
totalidade das Novas Cotas por ele subscritas ou (b) uma proporção entre a quantidade das Novas
Cotas efetivamente distribuídas e a quantidade das Novas Cotas originalmente objeto da Oferta,
presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor da Oferta em receber a totalidade
das Novas Cotas por ele subscritas, sendo que, se o Investidor da Oferta tiver indicado tal proporção,
se tal condição não se implementar e se o Investidor da Oferta já tiver efetuado o pagamento do
preço de integralização das Cotas, referido preço de integralização será devolvido sem juros ou
correção monetária, sem reembolso de custos incorridos, e com dedução dos valores relativos aos
tributos incidentes, se existentes, e aos encargos incidentes, se existentes, no prazo de 3 (três) Dias
Úteis contados da data em que tenha sido verificado o não implemento da condição.
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Todos os Investidores da Oferta que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os
Investidores da Oferta que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese do artigo 31 da Instrução CVM
nº 400/03 acima prevista, terão direito à restituição integral dos valores dados em contrapartida às Cotas,
conforme o disposto nos subitens “i” e “ii” acima.
OS INVESTIDORES DEVERÃO LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DESTE PROSPECTO, EM
ESPECIAL O FATOR DE RISCO “RISCO DE O FUNDO NÃO CAPTAR A TOTALIDADE DOS
RECURSOS PREVISTOS NA EMISSÃO”, NA PÁGINA 84 DESTE PROSPECTO.
5.7.

Alteração das Circunstâncias, Revogação, Modificação, Suspensão ou Cancelamento

da Oferta
Caso a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM nº 400/03, (a) a
modificação deverá ser divulgada imediatamente através de meios ao menos iguais aos utilizados para a
divulgação da Oferta; (b) o Coordenador Líder deverá se acautelar e se certificar, no momento do
recebimento das aceitações da Oferta, de que o Investidor da Oferta está ciente de que a Oferta foi
alterada e de que tem conhecimento das novas condições; (c) os Investidores da Oferta que já tiverem
aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou
qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, para
que confirmem, no prazo de 05 (cinco) Dias Úteis do recebimento da comunicação, o interesse em manter
a declaração de aceitação à Oferta ou declarem o seu desejo de retratação em relação à Oferta,
presumindo-se, na falta de manifestação, o interesse do Investidor da Oferta em manter sua aceitação. Se
o Investidor da Oferta que revogar sua aceitação já tiver efetuado o pagamento do Preço de Emissão,
referido Preço de Emissão será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos
incorridos e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo
de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.
Caso a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM nº 400/03; o Investidor da
Oferta que já tiver aderido à Oferta deverá ser comunicado diretamente a respeito, por correio eletrônico,
correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, e poderá
revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão ao Coordenador Líder até o 5º
(quinto) Dia Útil posterior ao recebimento da comunicação por escrito sobre a suspensão da Oferta,
presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor da Oferta em não revogar sua
aceitação. Em ambas situações, se o Investidor da Oferta que revogar sua aceitação já tiver efetuado o
pagamento do Preço de Emissão, referido Preço de Emissão será devolvido sem juros ou correção
monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução dos valores relativos aos tributos e
encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva
revogação.
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Caso (a) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM nº 400/03; (b) a Oferta
seja revogada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM nº 400/03; ou (c) o Contrato de
Distribuição seja resilido, todos os atos de aceitação serão cancelados e o Coordenador Líder e o
Administrador comunicarão tal evento aos Investidores da Oferta, que poderá ocorrer, inclusive, mediante
publicação de aviso. Se o Investidor da Oferta já tiver efetuado o pagamento do Preço de Emissão, referido
Preço de Emissão será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e
com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco)
Dias Úteis contados da data da comunicação do cancelamento, da resilição do Contrato de Distribuição
ou da revogação da Oferta.
5.8.

Condições da Oferta

A Oferta está sujeita às condições descritas neste Prospecto.
5.9.
Público Alvo
A Oferta é destinada a (i) Investidores Não Institucionais, correspondentes a investidores pessoas
físicas ou jurídicas, residentes, domiciliados ou com sede, conforme o caso, no Brasil, inclusive aqueles
considerados investidores qualificados nos termos da regulamentação da CVM, que formalizem
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva, junto a uma única Instituição Participante da Oferta,
observada a Aplicação Mínima Inicial, inexistindo valores máximos; e (ii) Investidores Institucionais,
correspondentes a fundos de investimentos, fundos de pensão, regimes próprios de previdência
social, 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 de previdência complementar e
de capitalização, investidores qualificados (nos termos da regulamentação da CVM), em qualquer
caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, bem como investidores não residentes que
invistam no Brasil segundo as normas aplicáveis e que aceitem os riscos inerentes a tal investimento,
observada a Aplicação Mínima Inicial inexistindo, valores máximos.
É vedada a subscrição de Novas Cotas por clubes de investimento, nos termos dos artigos 26 e 27 da
Instrução CVM nº 494/11.
5.10. Declaração de Inadequação
O COORDENADOR LÍDER DECLARA QUE O INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO NÃO É ADEQUADO A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE
LIQUIDEZ IMEDIATA, TENDO EM VISTA QUE OS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
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 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 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 da Oferta deverão ler atentamente a seção “Fatores de Risco”
constante nas páginas 74 a 84 deste Prospecto.

56

O INVESTIMENTO NESTE FUNDO É INADEQUADO PARA INVESTIDORES PROIBIDOS POR LEI EM
ADQUIRIR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO.
5.11. Registro para Distribuição e Admissão à Negociação das Cotas do Fundo na B3
As Novas Cotas serão registradas para (i) distribuição no mercado primário por meio do DDA, e (ii)
admissão à negociação e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa, ambos
administrados e operacionalizados pela B3, sendo a custódia das Cotas realizadas pela B3.
As Novas Cotas serão admitidas à negociação exclusivamente em mercado de bolsa administrado
pela B3. Para fins deste parágrafo, não serão consideradas negociação das Cotas as transferências
não onerosas das Cotas por meio de doação, herança e sucessão.
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.
5.12. Cronograma Tentativo da Oferta
Encontra-se abaixo cronograma tentativo das principais etapas da Oferta:
#
1
2
3








4

5




6
7
8
9






Eventos
Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
Protocolo de pedido de admissão das Novas Cotas e de listagem do
Fundo junto à B3
Divulgação do Aviso ao Mercado
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início das Apresentações para Potenciais Investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Coleta de Intenções - Início do Período de
Reserva e de recebimento das ordens de investimentos pelos
Investidores Institucionais
Encerramento das Apresentações para Potenciais
Investidores
Conclusão do Procedimento de Coleta de Intenções - Encerramento
do Período de Reserva e de recebimento das ordens de investimentos
pelos Investidores Institucionais
Consolidação dos Pedidos de Reserva dos Investidores Não
Institucionais e das intenções de investimento dos Investidores
Institucionais
Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Data de Liquidação
Divulgação do Anúncio de Encerramento

Data(1)(2)
31/07/2019
01/08/2019
12/09/2019

19/09/2019

21/10/2019

22/10/2019

23/10/2019
25/10/2019
28/10/2019

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do
Administrador, do Gestor e do Coordenador Líder. 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) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação 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
Novas Cotas, veja o item “Alteração das Circunstâncias, Revogação, Modificação, Suspensão ou Cancelamento da Oferta”, na página 55 deste Prospecto.
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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 Coordenador Líder, dos Coordenadores Contratados, da CVM e da B3, nos
endereços indicados na página 35 deste Prospecto.
O Coordenador Líder da Oferta realizará apresentações aos investidores (roadshow), no Brasil, no
período compreendido entre a data em que o Prospecto Preliminar for disponibilizado e a data de
encerramento do Período de Reserva e de recebimento das ordens de investimento pelos
Investidores Institucionais.
5.13.

Contrato de Distribuição

Por meio do Contrato de Distribuição, o Fundo, representado pelo Administrador, contratou o
Coordenador Líder para atuar na Oferta, incluindo para distribuir as Novas Cotas, sob o regime de
melhores esforços de colocação, não sendo responsável por saldo de Novas Cotas eventualmente
não subscrito.
De acordo com o Contrato de Distribuição, poderão, ainda, ser contratadas outras instituições
financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais, para participar da Oferta referida neste
Prospecto, observado o disposto na regulamentação vigente.
O Coordenador Líder é autorizado a representar o Fundo junto à CVM, bem como junto a outras
instituições públicas ou privadas, podendo assinar todos os documentos necessários à
implementação do objeto do Contrato de Distribuição.
A fim de possibilitar ao Coordenador Líder condições de cumprimento das atribuições que decorrem
do Contrato de Distribuição, o Fundo o nomeou seu procurador, investido de poderes especiais para
dar quitação nos boletins de subscrição das Cotas cujo processamento venha a realizar, podendo o
mesmo ser substabelecido, total ou parcialmente, única e exclusivamente, às demais Instituições
Participantes da Oferta.
O Contrato de Distribuição estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao
Coordenador Líder, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, no endereço indicado na
seção “Identificação do Administrador, do Gestor, das Instituições Participantes da Oferta e Demais
Entidades Envolvidas na Oferta”, na página 19 deste Prospecto.

5.13.1. Remuneração do Coordenador Líder da Oferta
A título de remuneração pelos serviços de coordenação, estruturação e colocação da Emissão, o
Coordenador Líder fará jus, na Data de Liquidação, a um comissionamento de 3,25% (três inteiros e
vinte e cinco centésimos), a ser dividido da seguinte forma: (i) Comissão de Coordenação e
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Estruturação: 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), incidente sobre o valor das Cotas
efetivamente distribuídas no âmbito da Oferta; e (ii) Comissão de Colocação: 3% (três por cento),
incidente sobre o valor das Cotas efetivamente distribuídas no âmbito da Oferta.
O Fundo pagará ao Coordenador Líder o Comissionamento devido à vista, em moeda corrente
nacional, na Data de Liquidação.
O valor do Comissionamento devido ao Coordenador Líder, bem como a remuneração das
Instituições Contratadas para a Oferta, serão pagos em contas correntes a serem indicadas pelas
Instituições Participantes da Oferta no Contrato de Distribuição, e nos respectivos termos de adesão,
conforme o caso.
Nenhuma outra remuneração será contratada ou paga pelo Fundo ao Coordenador Líder, direta ou
indiretamente, por força ou em decorrência do Contrato de Distribuição, sem prévia anuência do
Fundo e manifestação favorável da CVM.
Os pagamentos das comissões acima referidas deverão ser feitos líquidos de deduções e retenções
fiscais de qualquer natureza, incluindo-se quaisquer outros tributos que porventura venham a incidir
sobre a remuneração, bem como quaisquer majorações das alíquotas dos tributos já existentes. Dessa
forma, todos os pagamentos relativos ao comissionamento serão acrescidos dos valores relativos ao
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS; à Contribuição para o Programa de Integração
Social - PIS; e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, de forma que o
Coordenador Líder receba a os valores como se tais tributos não fossem incidentes (gross up).
Da importância recebida a título de Comissionamento, conforme disposto acima, ou de acordo com
cada um dos termos de adesão ao Contrato de Distribuição firmados pelas Instituições Contratadas,
o Coordenador Líder ou qualquer das Instituições Contratadas, conforme o caso, oportunamente
emitirão recibo ao Fundo.
O Comissionamento poderá ser repassado, no todo ou em parte, conforme definido pelo
Coordenador Líder nos termos da regulamentação vigente, sendo que neste caso, a critério do
Coordenador Líder, poderão ser indicadas contas de titularidade as quais o Fundo deverá utilizar para
realizar diretamente o pagamento do Comissionamento a ser repassado.

5.13.2. Colocação e Procedimento de Distribuição
A Oferta consistirá na distribuição pública primária 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 do Coordenador Líder, sob regime de melhores esforços de colocação (incluindo as
Cotas Adicionais, caso emitidas), nos termos do Contrato de Distribuição, e será realizada com a
participação das Instituições Contratadas, convidadas a participar da Oferta, exclusivamente, para efetuar
esforços de colocação das Cotas junto aos Investidores Não Institucionais, observado o Plano de
Distribuição.
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5.13.3. Procedimento de Coleta de Intenções
Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelo Coordenador
Líder, nos termos do artigo 44 da Instrução CVM nº 400/03, para a verificação, junto aos Investidores
da Oferta, da demanda pelas Novas Cotas, considerando os Pedidos de Reserva dos Investidores Não
Institucionais e com recebimento de ordens de investimento dos Investidores Institucionais, sem lotes
máximos, para definição, a critério do Coordenador Líder em comum acordo com o Administrador e
o Gestor, da eventual emissão e da quantidade das Cotas Adicionais, conforme o caso.

5.13.4. Plano de Distribuição
Observadas as disposições da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder realizará a Oferta sob
o regime de melhores esforços de colocação, 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, o qual leva em
consideração as relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica
do Coordenador Líder, devendo assegurar (i) que o tratamento conferido aos Investidores da Oferta
seja justo e equitativo; (ii) a adequação do investimento ao perfil de risco dos Investidores da Oferta;
e (iii) que os representantes das Instituições Participantes da Oferta recebam previamente
exemplares deste Prospecto para leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecidas por
pessoas designadas pelo Coordenador Líder.
A Oferta será efetuada, ainda, com observância dos seguintes requisitos: (i) será utilizada a sistemática
que permita o recebimento de reservas para os Investidores Não Institucionais, conforme indicado
abaixo; (ii) buscar-se-á atender quaisquer Investidores da Oferta interessados na subscrição das
Cotas; e (iii) deverá ser observada, ainda, a Aplicação Mínima Inicial. Não há qualquer outra limitação
à subscrição de Cotas por qualquer Investidor da Oferta (pessoa física ou jurídica), entretanto, fica
desde já ressalvado que se o Fundo aplicar recursos em empreendimento imobiliário que tenha como
incorporador, construtor ou sócio, Cotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a
ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas, o Fundo passará a sujeitar-se à tributação
aplicável às pessoas jurídicas.
O Plano de Distribuição será fixado nos seguintes termos:
a)

as Novas Cotas serão objeto da Oferta;

b)

a Oferta terá como público alvo: (a) os Investidores Não Institucionais; e (b) os Investidores
Institucionais;

c)

após a divulgação do Aviso ao Mercado e a disponibilização do Prospecto Preliminar aos
Investidores da Oferta, serão realizadas Apresentações para Potenciais Investidores
(roadshow e/ou one-on-ones);
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d)

os materiais publicitários ou documentos de suporte às Apresentações para Potenciais
Investidores eventualmente utilizados serão, conforme o caso, submetidos à CVM, nos
termos do artigo 50 da Instrução CVM nº 400/03 e da Deliberação CVM nº 818, de 30 de abril
de 2019, ou encaminhados à CVM previamente à sua utilização, nos termos do artigo 50,
parágrafo 5º, da Instrução CVM nº 400/03;

e)

após as Apresentações para Potenciais Investidores e anteriormente à obtenção do registro
da Oferta na CVM, o Coordenador Líder realizará o Procedimento de Coleta de Intenções,
que será realizado nos termos abaixo indicados;

f)

concluído o Procedimento de Coleta de Intenções, o Coordenador Líder consolidará os
Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais, inclusive daqueles que sejam Pessoas
Vinculadas, e as intenções de investimento dos Investidores Institucionais para subscrição
das Novas Cotas;

g)

observados os termos e condições do Contrato de Distribuição, a Oferta somente terá início
após (a) a concessão do registro da Oferta pela CVM; (b) o registro para distribuição e
admissão à negociação das Cotas na B3; (c) a divulgação do Anúncio de Início; (d) a
disponibilização do Prospecto Definitivo aos Investidores da Oferta, nos termos da Instrução
CVM nº 400/03;

h)

após a divulgação do Anúncio de Início, os Investidores Não Institucionais e os Investidores
Institucionais, que tiveram suas ordens alocadas, deverão assinar o Boletim de Subscrição,
em via física ou mediante a oposição de senha pessoal para a confirmação e aceitação das
condições do documento, sob pena de cancelamento das respectivas ordens de
investimento, a critério do Administrador, do Gestor em conjunto com o Coordenador Líder;

i)

a colocação das Novas Cotas será realizada de acordo com os procedimentos da B3, bem
como do Plano de Distribuição; e

j)

não será concedido qualquer tipo de desconto por quaisquer das Instituições Participantes
da Oferta aos Investidores da Oferta interessados em subscrever Cotas no âmbito da Oferta.

Constará dos Pedidos de Reserva a outorga pelo Investidor Não Institucional à respectiva Instituição
Participante da Oferta como sua procuradora, conferindo-lhe poderes para celebrar e assinar o
Boletim de Subscrição, se for o caso, em seu nome, devendo a Instituição Participante da Oferta enviar
cópia do documento assinado ao Investidor Não Institucional, conforme o caso, no endereço
constante do respectivo Pedido de Reserva.
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5.13.5. Oferta Não Institucional
Os Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas, interessados
em subscrever as Cotas deverão preencher e apresentar a uma única Instituição Participante da Oferta
suas ordens de investimento por meio de Pedido de Reserva, durante o Período de Reserva que se
inicia em 19 de setembro de 2019 (inclusive) e se encerra em 21 de outubro de 2019 (inclusive)
("Oferta Não Institucional").
O Coordenador Líder poderá, a seu exclusivo critério, destinar prioritariamente à Oferta Não
Institucional até 2.000.000 (dois milhões) de Novas Cotas (sem considerar as Cotas Adicionais), ou
seja, 50% (cinquenta por cento) do Montante Inicial da Oferta, sendo que o Coordenador Líder poderá
aumentar a quantidade de Novas Cotas inicialmente destinadas à Oferta Não Institucional até o limite
máximo do Montante Inicial da Oferta, considerando as Cotas Adicionais que vierem a ser emitidas,
ou diminuir a quantidade de Novas Cotas inicialmente destinadas à Oferta Não Institucional.
Os Pedidos de Reserva que foram efetuados pelos Investidores Não Institucionais de maneira
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto abaixo, observarão as condições do próprio Pedido de
Reserva, de acordo com as seguintes condições e observados os procedimentos e normas de
liquidação da B3:
a)

durante o Período de Reserva, cada um dos Investidores Não Institucionais interessados em
participar da Oferta deverá realizar a reserva de Novas Cotas, mediante o preenchimento do
Pedido de Reserva junto a uma única Instituição Participante da Oferta;

b)

no Pedido de Reserva, os Investidores Não Institucionais terão a faculdade, como condição de
eficácia de seu Pedido de Reserva e aceitação da Oferta, de condicionar sua adesão a que haja
a distribuição (i) do Montante Inicial da Oferta, sendo que, se tal condição não se implementar
e se o Investidor Não Institucional já tiver efetuado o pagamento do preço de integralização
das Novas Cotas, referido preço de integralização será devolvido sem juros ou correção
monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução dos valores relativos aos
tributos incidentes, se existentes, e aos encargos incidentes, se existentes, no prazo de 3 (três)
Dias Úteis contados da data em que tenha sido verificado o não implemento da condição; ou
(ii) do Montante Mínimo da Oferta, neste caso, o Investidor Não Institucional deverá, no
momento da aceitação, indicar se, implementando-se a condição prevista, pretende receber
(a) a totalidade das Novas Cotas por ele subscritas ou (b) uma proporção entre a quantidade
das Cotas efetivamente distribuídas e a quantidade das Novas Cotas originalmente objeto da
Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor Não Institucional
em receber a totalidade das Cotas subscritas por tal Investidor Não Institucional, sendo que,
se o Investidor Não Institucional tiver indicado tal proporção, se tal condição não se
implementar e se o investidor já tiver efetuado o pagamento do preço de integralização das
Novas Cotas, referido preço de integralização será devolvido sem juros ou correção monetária,
sem reembolso de custos incorridos e com dedução dos valores relativos aos tributos
incidentes, se existentes, e aos encargos incidentes, se existentes, no prazo de 3 (três) Dias
Úteis contados da data em que tenha sido verificado o não implemento da condição;
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c)

a quantidade de Novas Cotas adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores
Não Institucionais e a Data de Liquidação serão informados a cada Investidor Não Institucional
até às 10:00 horas do Dia Útil imediatamente anterior à data de divulgação do Anúncio de
Início pela Instituição Participante da Oferta que houver recebido o respectivo Pedido de
Reserva, por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico fornecido no Pedido de
Reserva ou, na sua ausência, por telefone, fac-símile ou correspondência, devendo o
pagamento ser feito de acordo com a alínea abaixo limitado ao valor do Pedido de Reserva e
ressalvada a possibilidade de rateio observado o Critério de Rateio da Oferta Não Institucional
(conforme definido abaixo).

d)

os Investidores Não Institucionais deverão efetuar o pagamento do valor indicado na alínea
acima junto à Instituição Participante da Oferta com que tenham realizado o respectivo Pedido
de Reserva, em recursos imediatamente disponíveis, até as 11:00 horas da Data de Liquidação;

e)

até as 16 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Participante da Oferta
junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará a cada Investidor Não
Institucional o recibo de Novas Cotas correspondente à relação entre o valor do investimento
pretendido constante do Pedido de Reserva e o Preço de Emissão, ressalvadas as possibilidades
de desistência e cancelamento previstas nos incisos "ii", "iii" e " da Cláusula 6.1., do Contrato
de Distribuição, e a possibilidade de rateio prevista abaixo. 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

f)

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 Reserva feitos por Investidores Não Institucionais
titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo Investidor Não Institucional.

Os Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de
Reserva da Oferta Não Institucional, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu
Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional ser cancelado pela respectiva Instituição Participante
da Oferta. Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de
Novas Cotas inicialmente ofertada (sem considerar as Cotas Adicionais), não será permitida a
colocação de Cotas junto a Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas
Vinculadas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM nº 400/03, sendo o seu Pedido de Reserva
automaticamente cancelado.
Adicionalmente, os Investidores Não Institucionais e/ou as Instituições Participantes da Oferta, na
qual o respectivo Investidor Não Institucional realizou o seu Pedido de Reserva, deverão, conforme o
caso, enviar o respectivo Termo de Adesão ao Regulamento até a data do término do Procedimento
de Coleta de Intenções, em via física ou mediante a oposição de senha pessoal para a confirmação
da aceitação das condições do documento, sob pena de cancelamento do seu respectivo Pedido de
Reserva.
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Caso o total de Novas Cotas objeto dos Pedidos de Reserva apresentados pelos Investidores Não
Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, seja inferior a ao
montante destinado à Oferta Não Institucional, conforme definido pelo Coordenador Líder, todos os
Pedidos de Reserva não cancelados serão integralmente atendidos, e as Novas Cotas remanescentes
serão destinadas aos Investidores Institucionais nos termos da Oferta Institucional. Entretanto, caso
o total de Cotas correspondente aos Pedidos de Reserva exceda o percentual prioritariamente
destinado à Oferta Não Institucional, as Novas Cotas destinadas à Oferta Não Institucional serão
rateadas entre os Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas
Vinculadas, conforme o caso, da seguinte forma: (i) cada um dos Pedidos de Reserva firmados pelos
Investidores Não Institucionais serão atendidos até o montante máximo de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), sendo certo que referido montante poderá ser reduzido a exclusivo critério do Coordenador
Líder em virtude da quantidade de Novas Cotas que vierem a ser objeto dos Pedidos de Reserva; e
(ii) uma vez atendido o critério descrito no subitem "i", acima, será efetuado o rateio proporcional
apenas dos montantes que excedam o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), objetos de Pedidos de
Reserva firmados por Investidores Não Institucionais que tenham realizado as respectivas reservas de
Novas Cotas em valores superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e que não tenham sido totalmente
atendidos, observando-se o montante de Novas Cotas indicado nos respectivos Pedidos de Reserva
e não alocado aos Investidores Não Institucionais tratados no presente subitem, devendo ser
desconsideradas as frações de Novas Cotas ("Critério de Rateio da Oferta Não Institucional").

5.13.6. Oferta Institucional
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, as Novas Cotas remanescentes que não forem
colocadas na Oferta Não Institucional serão destinadas à colocação junto a Investidores
Institucionais, por meio do Coordenador Líder, não sendo admitidas para tais Investidores
Institucionais reservas antecipadas e não sendo estipulados valores máximos de investimento,
observados os seguintes procedimentos ("Oferta Institucional"):
a)

os Investidores Institucionais, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas,
interessados em subscrever Novas Cotas deverão apresentar suas ordens de investimento
ao Coordenador Líder, na data de realização do Procedimento de Coleta de Intenções,
indicando a quantidade de Novas Cotas a ser subscrita, inexistindo recebimento de reserva
ou limites máximos de investimento;

b)

os Investidores Institucionais terão a faculdade, como condição de eficácia de ordens de
investimento e aceitação da Oferta, de condicionar sua adesão a que haja a distribuição (i)
do Montante Inicial da Oferta, sendo que, se tal condição não se implementar e se o
Investidor Institucional já tiver efetuado o pagamento do preço de integralização das
Novas Cotas, referido preço de integralização será devolvido sem juros ou correção
monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução dos valores relativos aos
tributos incidentes, se existentes, e aos encargos incidentes, se e xistentes, no prazo de 3
(três) Dias Úteis contados da data em que tenha sido verificado o não implemento da
condição; ou (ii) do Montante Mínimo da Oferta, neste caso, o Investidor Institucional
deverá, no momento da aceitação, indicar se, implementando -se a condição prevista,
pretende receber (a) a totalidade das Novas Cotas por ele subscritas ou (b) uma proporção
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entre a quantidade das Novas Cotas efetivamente distribuídad e a quantidade das Cotas
originalmente objeto da Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do
Investidor Institucional em receber a totalidade das Novas Cotas subscritas por tal
Investidor Institucional, sendo que, se o Investidor Institucional tiver indicado tal
proporção, se tal condição não se implementar e se o investidor já tiver efetuado o
pagamento do preço de integralização das Novas Cotas, referido preço de integralização
será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e
com dedução dos valores relativos aos tributos incidentes, se existentes, e aos encargos
incidentes, se existentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data em que tenha
sido verificado o não implemento da condição;
c)

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 durante o
Procedimento de Coleta de Intenções; e

d)

até o final do Dia Útil imediatamente anterior à data de divulgação do Anúncio de Início,
o Coordenador Líder informará aos Investidores Institucionais, por meio de seu endereço
eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone ou fac-símile, sobre a quantidade de Novas
Cotas que cada um deverá subscrever e o Preço de Emissão. Os Investidores Institucionais
integralizarão as Cotas, à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente
disponíveis, na Data de Liquidação, de acordo com as normas de liquidação e
procedimentos aplicáveis da B3.

Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Novas
Cotas inicialmente ofertada (sem considerar as Cotas Adicionais), não será permitida a colocação
de Cotas junto a Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoa s Vinculadas, nos
termos do artigo 55 da Instrução CVM nº 400/03.
Adicionalmente, os Investidores Institucionais deverão enviar o respectivo Termo de Adesão ao
Regulamento assinado até a data do término do Procedimento de Coleta de Intenções, em via física
ou mediante a oposição de senha pessoal para a confirmação da aceitação das condições do
documento, sob pena de cancelamento da sua respectiva ordem de investimento.
Caso as intenções de investimento apresentadas pelos Investidores Institucionais exceda m o total
de Novas Cotas remanescentes após o atendimento da Oferta Não Institucional, o Coordenador
Líder dará prioridade aos Investidores Institucionais que, a critério do Coordenador Líder, 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 e internacional, bem como criar condições para o
desenvolvimento do mercado local de fundos de investimentos imobiliários ("Critério de
Colocação da Oferta Institucional").
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5.13.7. Disposições Comuns à Oferta Não Institucional e à Oferta Institucional
Ressalvadas as referências expressas à Oferta Não Institucional e à Oferta Institucional, todas as
referências à “Oferta” devem ser entendidas como referências à Oferta Não Institucional e à Oferta
Institucional, em conjunto.
Durante a colocação das Novas Cotas, o Investidor da Oferta que subscrever a Nova Cota receberá,
quando realizada a respectiva liquidação, recibo de Nova Cota que, até a disponibilização do Anúncio
de Encerramento, do anúncio de distribuição de rendimentos pro rata e da obtenção de autorização da
B3, não será negociável e não receberá rendimentos provenientes do Fundo. Tal recibo é
correspondente à quantidade de Novas Cotas por ele adquirida, e se converterá em tal Nova Cota
depois de divulgado o Anúncio de Encerramento e o anúncio de distribuição de rendimentos pro rata
e da obtenção de autorização da B3, quando as Novas Cotas passarão a ser livremente negociadas na
B3.

5.13.8. Custos Estimados de Distribuição
A tabela abaixo demonstra os custos estimados, total e unitário, da Oferta, calculada com base no
valor da Oferta na Data de Emissão, considerando a colocação da totalidade das Novas Cotas
inicialmente ofertadas, podendo haver alterações ao longo da Oferta e em eventual emissão de Cotas
Adicionais.
% em relação
Comissões e Despesas(1)

Custo Total da

Custo Unitário por

ao Montante

Oferta (R$)(3)

Nova Cota (R$)

Inicial da
Oferta

Comissão de Coordenação e

1.106.806,86

0,28

0,2767%

13.281.682,35

3,32

3,3204%

Assessor Legal

140.000,00

0,04

0,0350%

Taxa de Registro da CVM

317.314,36

0,08

0,0793%

Taxa da B3

196.623,07

0,05

0,0492%

Taxa de Registro ANBIMA

14.401,00

0,00

0,0036%

Marketing, Prospecto Definitivo e

100.000,00

0,03

0,0250%

15.156.827,64

3,79

3,7892%

Estruturação(2)
Comissão de Colocação(2)

outras despesas
TOTAL
(1)
(2)
(3)

(3)

O custo da Oferta por Novas Cotas corresponde ao quociente obtido pela divisão do custo total da Oferta pelo número
de Novas Cotas, sendo os valores arredondados e estimados, considerando o Montante Inicial da Oferta.
Custos com gross up: 9,65% (nove inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento). A Comissão de Coordenação e
Estruturação e a Comissão de Colocação são acrescidas de 5% (cinco por cento) a título de ISS, 0,65% (zero inteiros e
sessenta e cinco centésimos por cento) a título de PIS e 4% (quatro por cento) a título de COFINS.
Custos relativos à diagramação e elaboração dos documentos da Oferta, passagens aéreas e demais despesas vinculadas
ao procedimento de registro da Oferta. Os eventuais recursos remanescentes, caso existentes, após o pagamento de
todos os gastos da distribuição primária das Cotas, serão revertidos em benefício do Fundo.
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5.13.9. Instituições Participantes da Oferta
O Coordenador Líder poderá contratar as Instituições Contratadas para realizar, sob sua coordenação,
a distribuição pública das Novas Cotas de emissão do Fundo, por meio da celebração de
determinados termos de adesão ao Contrato de Distribuição, até a data de concessão do registro da
Oferta pela CVM.
O Fundo autoriza o Coordenador Líder a contratar as Instituições Contratadas por meio da celebração
de termos específicos de adesão ao Contrato de Distribuição, o qual regulará a participação das
Instituições Contratadas, para os assessorarem e/ou participarem da colocação das Cotas, podendo
inclusive substabelecer os poderes outorgados pelo Fundo de maneira irretratável e irrevogável no
Contrato de Distribuição.
Será de responsabilidade do Coordenador Líder definir a forma de remuneração das
Instituições Contratadas, bem como a efetivação do pagamento (“Comissionamento das
Instituições Contratadas”), nos termos dos respectivos termos de adesão que vierem a ser
celebrados pelas Instituições Contratadas, observado que o montante do Comissionamento
das Instituições Contratadas estará limitado ao montante do Comissionamento previsto acima.
O Comissionamento das Instituições Contratadas será integralmente descontado dos montantes
devidos ao Coordenador Líder a título de Comissionamento, de modo que não haverá nenhum
incremento nos custos para o Fundo em razão da contratação das Instituições Contratadas.
A participação das Instituições Contratadas, assim como as obrigações que assumirem no âmbito da
Oferta, não afetará, de qualquer forma, as obrigações assumidas pelo Coordenador Líder perante o
Fundo, nos termos do Contrato de Distribuição. O Coordenador Líder será responsável, perante o
Fundo, pelo pagamento dos valores correspondentes e devidos pelos Investidores da Oferta à
integralização das Cotas por eles subscritas e cujos valores eventualmente tenham sido direcionados
ao Coordenador Líder, distribuídas no mercado por meio das demais Instituições Contratadas.
5.14.

Destinação dos Recursos

Os recursos líquidos provenientes da Emissão e da Oferta, inclusive os recursos provenientes da
eventual emissão de Cotas Adicionais, serão destinados à aquisição, pelo Fundo, de Ativos e de
Ativos Financeiros, de acordo com a Política de Investimento do Fundo.
Nos termos do item 6.1. do Regulamento, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do Patrimônio
Líquido do Fundo será alocado na aquisição dos seguintes ativos: (i) Certificados de Recebíveis
Imobiliários (CRI); (ii) Letras de Crédito Imobiliário (LCI); (iii) Letras Imobiliárias Garantidas (LIG); (iv)
Letras Hipotecárias (LH); (v) Debêntures, desde que se trate de emissores devidamente autorizados
nos termos da Instrução CVM nº 472/08, e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos
fundos de investimento imobiliário; (vi) Cotas de FIDC, que tenham como política de investimento,
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exclusivamente, atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliário; (vii) Cotas de FII; e (viii)
outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários previstos no artigo 45 da Instrução CVM nº
472/08.
Nos termos do item 6.3. do Regulamento, a parcela do patrimônio do Fundo que não estiver aplicada
nos Ativos acima descritos deverá ser aplicada em Ativos Financeiros, quais sejam: (i) títulos de renda
fixa, públicos ou privados, de liquidez compatível com as necessidades e despesas ordinárias do
Fundo e emitidos pelo Tesouro Nacional ou por Instituições Financeiras Autorizadas; (ii) moeda
corrente nacional; (iii) operações compromissadas com lastro nos ativos indicados no inciso “i” acima
emitidos por Instituições Financeiras Autorizadas; (iv) derivativos, exclusivamente para fins de
proteção patrimonial, cuja exposição seja sempre, no máximo, o valor do Patrimônio Líquido do
Fundo; (v) cotas de fundos de investimento referenciados em DI e/ou renda fixa com liquidez diária,
com investimentos preponderantemente nos ativos financeiros relacionados nos itens anteriores; (vi)
outros ativos de liquidez compatível com as necessidades e despesas ordinárias do Fundo, cujo
investimento seja admitido aos fundos de investimento imobiliário, na forma da Instrução CVM nº
472/08, sem necessidade específica de diversificação de investimentos.
Na data de elaboração deste Prospecto, o Fundo ainda não possui qualquer dos Ativos préselecionados para aquisição com os recursos da Oferta, considerando a dinâmica de mercado que
envolve a emissão de tais Ativos, estando, assim, os Cotistas sujeitos aos riscos descritos no fator de
risco “Risco Relativo à Inexistência de Ativos e/ou de Ativos Financeiros que se Enquadrem na Política
de Investimento” constante da página 87 deste Prospecto.
Adicionalmente, ainda que o Montante Inicial da Oferta não seja captado, em razão da possibilidade
da Distribuição Parcial, todos os recursos obtidos no âmbito da Oferta serão aplicados de acordo
com a Política de Investimento do Fundo, conforme descrita no Capítulo VI do Regulamento e na
Seção “Política de Investimentos” na página 37 deste Prospecto, sendo que, nesta hipótese, o Fundo
não disporá de recursos adicionais para a aquisição de Ativos e/ou de Ativos Financeiros e,
consequentemente, sua capacidade de diversificação da carteira será afetada negativamente,
conforme risco descrito no fator de risco “Risco de o Fundo não captar a totalidade dos recursos
previstos no Montante Inicial da Oferta”, constante da página 84 deste Prospecto.
NA DATA DESTE PROSPECTO, O FUNDO NÃO POSSUI ATIVOS PRÉ-DETERMINADOS PARA A
AQUISIÇÃO COM OS RECURSOS DECORRENTES DA OFERTA.
5.15.

Fundo de Liquidez, Estabilização do Preço das 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 Cotas. O Administrador, mediante solicitação do Gestor, poderá
optar pela contratação de um formador de mercado, visando fomentar a liquidez das Cotas.
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O Coordenador Líder recomendou formalmente ao Fundo que, a seu exclusivo critério, contratasse
instituição para desenvolvimento de atividade de formador de mercado para as Cotas do Fundo, com
o objetivo de (i) realizar operações destinadas a fomentar a liquidez das Cotas do Fundo; e (ii)
proporcionar um preço de referência para a negociação das Cotas do Fundo no mercado secundário.
É vedado ao Administrador e ao Gestor o exercício da função de formador de mercado para as Cotas
do Fundo. A contratação de Pessoas Ligadas ao Administrador e/ou ao Gestor para o exercício da
função de formador de mercado deverá ser previamente aprovada em Assembleia Geral de Cotistas.
5.16.

Regras de Tributação

As regras gerais relativas aos principais tributos aplicáveis ao Fundo e aos seus Cotistas encontramse 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.

5.16.1. Imposto de Renda – Carteira do Fundo de Investimento
Regra geral, os rendimentos auferidos pela carteira do Fundo não sofrem tributação pelo Imposto de
Renda, desde que não sejam originados de aplicações financeiras de renda fixa ou variável, caso em
que estão sujeitos às mesmas regras de tributação aplicáveis às aplicações financeiras das pessoas
jurídicas. A Lei nº 12.024/09, criou duas exceções à regra de tributação pelo imposto de renda sobre
tais rendimentos, determinando que são isentos de tributação pelo imposto de renda: (i) a
remuneração produzida por LH, CRI ou por LCI; assim como (ii) os rendimentos distribuídos pelos FII
cujas cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de
balcão organizado.
Neste sentido, cabe esclarecer que, conforme a Solução de Consulta – Cosit nº 181, expedida
pela Coordenação Geral de Tributação em 25 de junho de 2014 e publicada em 04 de julho de
2014, a Receita Federal do Brasil manifestou o entendimento de que os ganhos de capital
auferidos na alienação de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário por outros Fundos de
Investimento Imobiliário sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda à alíquota de 20% (vinte
por cento), que é a alíquota atualmente recolhida pelo Fundo, sem prejuízo do direito do
Administrador e/ou do Gestor de tomar as medidas cabíveis para questi onar o referido
entendimento e, caso este entendimento seja revertido, suspender o recolhimento do referido
imposto, bem como solicitar a devolução ou a compensação dos valores já recolhidos.
No caso do IRRF incidente sobre rendimentos e ganhos líquidos d e aplicações financeiras, de
renda fixa ou variável, recolhido pela carteira do Fundo, este poderá ser compensado com o
IRRF pelo Fundo, quando da distribuição aos cotistas de rendimentos e ganhos de capital,
proporcionalmente à participação do cotista pessoa jurídica ou pessoa física não sujeita à
isenção mencionada abaixo. O valor não compensado em relação aos rendimentos e ganhos
de capital atribuídos aos cotistas isentos serão considerados tributação definitiva para o Fundo.

69

5.16.2. Tributação Aplicável aos Cotistas do Fundo
O Fundo deverá distribuir aos seus Cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros
por ele 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. Tais lucros, quando distribuídos pelo
Fundo, sujeitam-se à incidência do IRRF à alíquota de 20% (vinte por cento), inclusive quando se
tratar de cotista que seja pessoa jurídica isenta (art. 17 da Lei nº 8.668/93 e art. 27 da Instrução
Normativa RFB nº 1585/15).
De acordo com a razoável interpretação da legislação e regulamentação acerca da matéria em vigor
nesta data, e a despeito de eventuais interpretações diversas das autoridades fiscais, a tributação
aplicável ao Fundo, como regra geral, é apresentada a seguir:

5.16.3. Imposto de Renda – Cotistas do Fundo
Os ganhos auferidos na cessão ou alienação, amortização e no resgate das cotas do Fundo, bem
como os rendimentos distribuídos pelo Fundo, sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda à
alíquota de 20% (vinte por cento). Adicionalmente, sobre os ganhos decorrentes de negociações em
ambiente de bolsa, mercado de balcão organizado ou mercado de balcão não organizado com
intermediação, haverá retenção do Imposto de Renda à alíquota de 0,005% (cinco milésimos por
cento).
Cumpre ressaltar que, de acordo com o parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 11.033/04, não haverá
incidência do IRRF e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas com relação aos rendimentos
distribuídos pelo Fundo ao cotista, pessoa física, titular de menos de 10% (dez por cento) do
montante total de cotas emitidas pelo Fundo e cujas cotas lhe derem direito ao recebimento de
rendimentos inferiores a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo, caso as
cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão
organizado e desde que o Fundo conte com, no mínimo, 50 (cinquenta) cotistas.
Não há retenção do Imposto de Renda na fonte na hipótese da alienação de cotas a terceiros. No
caso de alienação das cotas em bolsa ou fora de bolsa, a alíquota do Imposto de Renda será de 20%
(vinte por cento), sendo apurado de acordo com a sistemática do ganho líquido mensal, exceto na
alienação fora de bolsa efetuada por cotista pessoa física, cuja tributação será conforme as regras de
ganho de capital na alienação de bens e direitos de qualquer natureza (artigo 28 da Instrução
Normativa RFB nº 1.585/15).
O Imposto de Renda pago será considerado: (i) antecipação do IRPJ para os investidores pessoa
jurídica; e (ii) tributação exclusiva nos demais casos. Ademais, no caso de pessoa jurídica, o ganho
será incluído na base de cálculo do IRPJ, da CSLL, bem como do PIS e COFINS, ressalvado o caso
de pessoa jurídica sujeita à sistemática não cumulativa de apuração da contribuição ao PIS e da
COFINS à qual, nos termos das Leis nº 10.637 de 30 de dezembro de 2002, conforme alterada e
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nº 10.833 de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada e do Decreto nº 5.442, de 9 de maio
de 2005, conforme alterado, aplica-se a alíquota zero para fins de cálculo das referidas
contribuições.
Em relação ao PIS e à COFINS, o cotista pessoa jurídica deverá analisar sua situação específica
perante a legislação brasileira a fim de verificar a tributação relativa ao seu investimento.

5.16.4. IOF/Títulos – Carteiras do Fundo
As aplicações realizadas pelo Fundo estão sujeitas atualmente à incidência do IOF/Títulos à alíquota
de 0% (zero por cento), sendo possível sua majoração a qualquer tempo, mediante ato do Poder
Executivo, até o percentual de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) ao dia.

5.16.5. IOF/Títulos – Cotista do Fundo
É cobrado à alíquota de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate, cessão ou repactuação
das cotas do Fundo, limitado a um percentual do rendimento da operação, em função do prazo,
conforme a tabela regressiva anexa ao Decreto nº 6.306/07, sendo este limite igual a 0% (zero
por cento) do rendimento para as operações com prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias. Em
qualquer caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo, por ato do Poder
Executivo, até o percentual de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) ao dia.
Ademais, nos termos dos artigos 29 e 30 do Decreto nº 6.306/07, aplica-se a alíquota de 1,5% (um
inteiro e cinco décimos por cento) nas operações com títulos e valores mobiliários de renda fixa e de
renda variável, efetuadas com recursos provenientes de aplicações feitas por investidores
estrangeiros em cotas de fundo de investimento imobiliário, observado o limite de 5% (cinco por
cento) até um ano da data do registro das cotas na CVM.

5.16.6. Imposto de Renda – Cotista Investidor Não Residente
Aos cotistas do Fundo residentes ou domiciliados no exterior, que ingressarem recursos no Brasil por
intermédio dos mecanismos previstos na Resolução CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, e que
não residirem em país ou jurisdição que não tribute a renda ou capital, ou que a tribute a alíquota
máxima inferior a 20% (vinte por cento), estarão sujeitos a regime de tributação diferenciado.
No caso de cotistas residentes ou domiciliados no exterior, realizar operações financeiras no País de
acordo com as normas e condições estabelecidas pelo CMN, os ganhos de capital auferidos na
alienação das cotas realizada em bolsa de valores, de acordo com razoável interpretação da lei, não
estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda (artigo 81, §1º da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de
1995; artigo 69 da Instrução Normativa RFB nº 1585/15) – exceção aos rendimentos auferidos em
operações conjugadas que permitam a obtenção de rendimentos predeterminados.
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Por sua vez, os rendimentos com as cotas e o ganho de capital da alienação das cotas fora da bolsa
de valores ou mercado de balcão, auferidos por tais cotistas, estarão sujeitos à incidência do Imposto
de Renda à alíquota de 15% (quinze por cento), nos termos do inciso II do art. 68 da Instrução
Normativa RFB nº 1585/15.
Por sua vez, os cotistas residentes e domiciliados no exterior em país ou jurisdição que não tribute a
renda, ou que a tribute a alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento), não se beneficiam do
tratamento descrito nos itens acima, sujeitando-se ao mesmo tratamento tributário quanto ao
Imposto de Renda aplicável aos cotistas do Fundo residentes no Brasil. Ademais, as operações em
Bolsa realizadas por investidores estrangeiros, residentes em países que tributem a renda com
alíquota máxima igual ou inferior a 20% (comumente denominados “Paraísos Fiscais”), sujeitam-se
também à alíquota de IRRF a alíquota de 0,005% (cinco milésimos por cento), nos termos do §3º,
inciso I, “b” e inciso II, “c”, do artigo 52, da Instrução Normativa RFB nº 1585/15.

5.16.7. Tributação do IOF/Câmbio – Cotista Investidor Não Residente
Nos termos do Decreto nº 6.306/07, a alíquota do IOF terá percentual de 0% (zero por cento) nas
liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro, a partir de 1º de
dezembro de 2011, relativas a transferências do exterior de recursos para aplicação no País em renda
variável realizada em bolsa de valores ou em bolsa de mercadorias e futuros, na forma regulamentada
pelo CMN, excetuadas operações com derivativos que resultem em rendimentos predeterminados.
Ademais, a alíquota do IOF/Câmbio terá percentual de 6% (seis por cento) nas liquidações de
operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro, para ingresso de recursos no País,
inclusive por meio de operações simultâneas, para aplicação no mercado financeiro e de capitais,
excetuadas determinadas operações, dentre as quais não se inclui investimentos em cotas de fundos
de investimentos imobiliários.
Vale ressaltar que a alíquota do IOF/Câmbio pode, a qualquer tempo, ser elevada até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento), nos termos da Lei 8.894, de 21 de junho de 1994, conforme alterada, e
Decreto 6.306, de 14 de dezembro de 2007, conforme alterada.
5.17.

Alteração do Tratamento Tributário

Para não se sujeitar à tributação aplicável às pessoas jurídicas, o Fundo não aplicará recursos em
empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, Cotista que possua,
isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por cento) das
Cotas do Fundo em circulação. Para propiciar tributação favorável aos Cotistas pessoa natural, o
Administrador envidará melhores esforços para que (i) o Fundo receba investimento de, no mínimo,
50 (cinquenta) Cotistas; e (ii) as Cotas, quando admitidas a negociação no mercado secundário, sejam
negociadas exclusivamente em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado.
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Os rendimentos distribuídos pelo Fundo ao Cotista pessoa física serão isentos de imposto de renda
na fonte e na declaração de ajuste anual, desde que (i) o Fundo possua, no mínimo, 50 (cinquenta)
Cotistas; (ii) o Cotista pessoa física não seja titular das Cotas que representem 10% (dez por cento)
ou mais da totalidade das Cotas emitidas pelo Fundo ou cujas Cotas lhe derem direito ao recebimento
de rendimento superior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo; e (iii)
as Cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de
balcão organizado.
O Administrador e o Gestor não dispõem de mecanismos para evitar alterações no tratamento
tributário conferido ao Fundo ou aos seus Cotistas ou para garantir o tratamento tributário mais
benéfico a estes.
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6. FATORES DE RISCO
ANTES DE DECIDIR POR ADQUIRIR 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 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 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.
Os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado, risco
de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de
atuação e não há garantia de eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os Cotistas.
O Fundo e os ativos que comporão a sua carteira estão sujeitos aos seguintes fatores de risco, entre
outros:
6.1.

Risco Tributário Relacionado à Alteração de Alíquotas de FII

Nos termos da Lei nº 8.668/93, sujeita-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas o fundo que
aplicar recursos em empreendimentos imobiliários que tenham como incorporador, construtor ou
sócio, cotista que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele relacionadas, percentual
superior a 25% das cotas emitidas pelo fundo. Se, por algum motivo, o Fundo vier a se enquadrar
nesta situação, a tributação aplicável aos seus investimentos será aumentada, o que poderá resultar
na redução dos ganhos de seus Cotistas.
Conforme Lei nº 11.033/04, os rendimentos pagos ao Cotista pessoa física, residente no Brasil ou
no exterior, são isentos de IR, desde que (i) o Cotista pessoa física não seja titular de montante
igual ou superior a 10% das Cotas do Fundo; (ii) as respectivas Cotas não atribuam direitos a
rendimentos superiores a 10% do total de rendimentos auferidos pelo Fundo; (iii) o Fundo receba
investimento de, no mínimo, 50 Cotistas; e (iv) as Cotas, quando admitidas a negociação no
mercado secundário, sejam negociadas exclusivamente em bolsas de valores ou mercado de
balcão organizado. Caso qualquer dessas condições não seja observada, os rendimentos
distribuídos ao Cotista pessoa física estarão sujeitos à retenção de I mposto de Renda à alíquota
de 20%.
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Ademais, caso ocorra alteração na legislação que resulte em revogação ou restrição à referida
isenção, os rendimentos auferidos poderão vir a ser tributados no momento de sua distribuição ao
Cotista pessoa física, ainda que a apuração de resultados pelo Fundo tenha ocorrido anteriormente
à mudança na legislação.
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 Imposto de Renda sob a sistemática de ganhos líquidos, mediante a
aplicação da alíquota de 20%. 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.
6.2.

Liquidez Reduzida das Cotas

O mercado secundário existente no Brasil para negociação de cotas de FII apresenta baixa liquidez e
não há nenhuma garantia de que existirá no futuro um mercado para negociação das Cotas que
permita aos Cotistas sua alienação, caso estes decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, os
Cotistas podem ter dificuldade em realizar a venda das suas Cotas no mercado secundário, ou obter
preços reduzidos na venda das Cotas, bem como em obter o registro para uma oferta secundária de
suas Cotas junto à CVM. Adicionalmente, durante o período entre a data de determinação do
beneficiário da distribuição de rendimentos pelo Fundo, da distribuição adicional de rendimentos ou
da amortização de principal e a data do efetivo pagamento, o valor obtido pelo Cotista em caso de
negociação das Cotas no mercado secundário poderá ser afetado.
6.3.

Fatores Macroeconômicos Relevantes

O Fundo está sujeito, direta ou indiretamente, às variações e condições dos mercados de títulos e
valores mobiliários, que são afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas
nacionais e internacionais. Variáveis exógenas, tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de
fatos extraordinários ou situações especiais de mercado, ou, ainda, de eventos de natureza política,
econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e influenciem o mercado financeiro e/ou de
capitais brasileiro, incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e
mudanças legislativas, poderão resultar em perdas para os Cotistas. Não será devido pelo Fundo ou
por qualquer pessoa, incluindo o Administrador, o Gestor, o Escriturador e o Custodiante, qualquer
indenização, multa ou penalidade de qualquer natureza, caso os Cotistas sofram qualquer dano ou
prejuízo resultante de quaisquer de tais eventos.
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6.4.

Riscos de Mercado

Existe a possibilidade de ocorrerem flutuações do mercado nacional e internacional que afetem, entre
outros, preços, taxas de juros, ágios, deságios e volatilidades dos ativos do Fundo, que podem gerar
oscilação no valor das Cotas, que, por sua vez, podem resultar em perdas para os Cotistas. 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.
Adicionalmente, as cotas dos fundos investidos e 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 do Fundo poderá sofrer
oscilações frequentes e significativas, inclusive ao longo do dia.
6.5.

Riscos de Liquidez e Descontinuidade do Investimento

Os FII representam modalidade de investimento em desenvolvimento no mercado brasileiro e são
constituídos, por força regulamentar, como condomínios fechados, não sendo admitido resgate de suas
Cotas em hipótese alguma. Os Cotistas poderão enfrentar dificuldades na negociação das Cotas no
mercado secundário. Adicionalmente, determinados ativos do Fundo podem passar por períodos de
dificuldade de execução de ordens de compra e venda, ocasionados por baixas ou inexistentes demanda
e negociabilidade. 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 e dos Ativos Financeiros poderá
impactar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas. Além
disso, o Capítulo XXIV do Regulamento estabelece algumas hipóteses em que a Assembleia Geral poderá
optar pela liquidação do Fundo e outras hipóteses em que o resgate das Cotas poderá ser realizado
mediante a entrega dos ativos integrantes da carteira do Fundo aos Cotistas. Caso os Cotistas venham a
receber ativos integrantes da carteira, há o risco de receberem fração ideal de imóveis, que será entregue
após a constituição de condomínio sobre tais ativos. Os Cotistas poderão encontrar dificuldades para
vender os ativos recebidos no caso de liquidação do Fundo.
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6.6.

Riscos do Uso de Derivativos

O Fundo pode realizar operações de derivativos para fins de proteção até o limite de seu patrimônio.
Não obstante, existe a possibilidade de alterações substanciais nos preços dos contratos de
derivativos, ainda que o preço à vista do ativo relacionado permaneça inalterado. O uso de derivativos
pelo Fundo pode (i) aumentar a volatilidade do Fundo, (ii) limitar as possibilidades de retornos
adicionais, (iii) não produzir os efeitos pretendidos, ou (iv) determinar perdas ou ganhos ao Fundo. A
contratação deste tipo de operação não deve ser entendida como uma garantia do Fundo, do
Administrador, do Gestor ou do Custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo
Garantidor de Crédito - FGC de remuneração das Cotas. A contratação de operações com derivativos
poderá resultar em perdas para o Fundo e para os Cotistas.
6.7.

O Governo Federal exerce influência significativa sobre a economia brasileira. Essa

influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem causar um efeito
adverso relevante no Fundo
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. Nesse cenário, efeitos adversos relacionados aos fatores mencionados podem
impactar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.
6.8.

A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios realizados pelo Fundo

e seus resultados
A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios realizados pelo Fundo e seus
respectivos resultados. O ambiente político brasileiro tem influenciado historicamente, e continua
influenciando, o desempenho da economia do país. A crise política afetou e poderá continuar
afetando a confiança dos investidores e da população em geral e já resultou na desaceleração da
economia e no aumento da volatilidade dos títulos emitidos por empresas brasileiras.
Recentemente, o Brasil elegeu Jair Bolsonaro como Presidente da República, o qual propõe um plano
econômico controverso entre especialistas. A eventual incapacidade do governo do Presidente Jair
Bolsonaro em reverter a crise política e econômica do País, e de aprovar as reformas sociais e
econômicas propostas, pode produzir efeitos sobre a economia brasileira e poderá ter um efeito
adverso sobre os resultados operacionais e a condição financeira do Fundo.
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As investigações da “Operação Lava Jato” e da “Operação Zelotes” atualmente em curso podem afetar
negativamente o crescimento da economia brasileira e podem ter um efeito negativo nos negócios
realizados pelo Fundo. Os mercados brasileiros vêm registando uma maior volatilidade devido às
incertezas decorrentes de tais investigações conduzidas pela Polícia Federal, pela Procuradoria Geral
da República e outras autoridades. A “Operação Lava Jato” investiga o pagamento de propinas a altos
funcionários de grandes empresas estatais em troca de contratos concedidos pelo governo e por
empresas estatais nos setores de infraestrutura, petróleo, gás e energia, dentre outros. Os lucros
dessas propinas supostamente financiaram as campanhas políticas de partidos políticos, bem como
serviram para enriquecer pessoalmente os beneficiários do esquema. Como resultado da “Operação
Lava Jato” em curso, uma série de políticos e executivos de diferentes companhias privadas e estatais
no Brasil estão sendo investigados e, em determinados casos, foram desligados de suas funções ou
foram presos. Por sua vez, a “Operação Zelotes” investiga pagamentos indevidos, que teriam sido
realizados por companhias brasileiras, a oficiais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“CARF”). Tais pagamentos tinham como objetivo induzir os oficiais a reduzirem ou eximirem multas
relativas ao descumprimento de legislação tributária aplicadas pela Secretaria da Receita Federal, que
estariam sob análise do CARF. Mesmo não tendo sido concluídas, as investigações já tiveram um
impacto negativo sobre a imagem e reputação das empresas envolvidas, e sobre a percepção geral
da economia brasileira. Não podemos prever se as investigações irão refletir em uma maior
instabilidade política e econômica ou se novas acusações contra funcionários do governo e de
empresas estatais ou privadas vão surgir no futuro no âmbito destas investigações ou de outras. Além
disso, não podemos prever o resultado de tais alegações, nem o seu efeito sobre a economia
brasileira. O desenvolvimento desses casos pode afetar negativamente a economia brasileira e,
consequentemente, o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.
6.9.

Riscos Relativos ao Setor de Securitização Imobiliária e às Companhias Securitizadoras

O Fundo poderá adquirir CRI, os quais poderão vir a ser negociados com base em registro provisório
concedido pela CVM. Caso determinado registro definitivo não venha a ser concedido pela CVM, a
emissora de tais CRI deverá resgatá-los antecipadamente. Caso a emissora 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 prevê, ainda, 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”.
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Caso prevaleça o entendimento previsto no dispositivo acima citado, os credores de débitos de natureza
fiscal, previdenciária ou trabalhista da companhia securitizadora poderão concorrer com os titulares dos
CRI no recebimento dos créditos imobiliários que compõem o lastro dos CRI em caso de falência.
Portanto, caso a securitizadora não honre suas obrigações fiscais, previdenciárias ou trabalhistas,
os créditos imobiliários que servem de lastro à emissão dos CRI e demais ativos integrantes dos
respectivos patrimônios separados poderão vir a ser acessados para a liquidação de tais passivos,
afetando a capacidade da securitizadora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI e,
consequentemente, o respectivo Ativo Imobiliário integrante do patrimônio do fun do.
6.10.

Risco Referente à Ausência de Ativos e de Histórico

O Fundo está realizando sua primeira captação de recursos, não possuindo, na presente data, em sua
carteira qualquer ativo com histórico consistente. Conforme descrito no item “Destinação dos
Recursos” deste Prospecto, os recursos captados com a presente Oferta serão destinados à aquisição
de Ativos, sendo que não há qualquer garantia que tais Ativos sejam adquiridos em condições
favoráveis ou pretendidas, de modo que a rentabilidade do Fundo poderá ser material e
adversamente afetada caso tais ativos não sejam adquiridos nas condições pretendidas pelo Gestor.
6.11.

Risco Relativo ao Prazo de Duração Indeterminado do Fundo

Considerando que o Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, não é permitido o
resgate de Cotas, salvo na hipótese de liquidação do Fundo. Caso os Cotistas decidam pelo
desinvestimento no Fundo, os mesmos terão que alienar suas cotas em mercado secundário,
observado que os Cotistas poderão enfrentar falta de liquidez na negociação das Cotas no mercado
secundário ou obter preços reduzidos na venda das Cotas.
6.12.

Inexistência de Garantia de Eliminação de Riscos

A realização de investimentos no Fundo expõe o Investidor aos riscos a que o Fundo está sujeito, os
quais poderão acarretar perdas para os Cotistas. Tais riscos podem advir da simples consecução do
objeto do Fundo, assim como de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras,
revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos Ativos e/ou aos Ativos Financeiros, mudanças
impostas a esses Ativos e/ou Ativos Financeiros, alteração na política econômica, decisões judiciais
etc. Embora o Administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos das aplicações do Fundo,
não há qualquer garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os
Cotistas. Em condições adversas de mercado, esse sistema de gerenciamento de riscos poderá ter
sua eficiência reduzida.
6.13.

Risco Relativo à Rentabilidade do Fundo

O investimento em cotas de um fundo de investimento imobiliário é uma aplicação em valores
mobiliários de renda variável, o que pressupõe que a rentabilidade das Cotas dependerá do resultado
da administração dos investimentos realizados pelo Fundo. No caso em questão, os valores a serem
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distribuídos aos Cotistas dependerão do resultado do Fundo, que por sua vez, dependerá
preponderantemente das receitas provenientes do beneficiamento e da alienação dos Ativos do
Fundo.
Os Cotistas do Fundo farão jus ao recebimento de resultados que lhes serão pagos a partir
recebimento de valores pelo Fundo, assim como pelos resultados obtidos pela venda e/ou
rentabilidade dos Ativos que o Fundo poderá adquirir.
Adicionalmente, vale ressaltar que poderá haver um lapso de tempo entre a data de captação de
recursos pelo Fundo e a data de aquisição dos Ativos, desta forma, os recursos captados pelo Fundo
poderão ser aplicados em Ativos Financeiros.
6.14.

Risco de Crédito dos Ativos da Carteira do Fundo

Os Cotistas do Fundo terão direito ao recebimento de rendimentos que serão, basicamente,
decorrentes dos valores pagos a título de remuneração dos Ativos do Fundo. Dessa forma, o Fundo
estará exposto aos riscos de não pagamento por parte dos devedores de tais Ativos.
6.15.

Risco Relativo à Concentração e Pulverização

Poderá ocorrer situação em que um único Cotista venha a integralizar parcela substancial da 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: (i) que deliberações sejam tomadas pelo Cotista majoritário em
função de seus interesses exclusivos em detrimento do Fundo e/ou dos Cotistas minoritários; e (ii)
alteração do tratamento tributário do Fundo e/ou dos Cotistas.
Caso o Fundo esteja muito pulverizado, determinadas matérias de competência objeto de assembleia
geral que somente podem ser aprovadas por maioria qualificada dos Cotistas poderão ficar
impossibilitadas de aprovação pela ausência de quórum de instalação (quando aplicável) e de
deliberação em tais assembleias. A impossibilidade de deliberação de determinadas matérias pode
ensejar, dentre outras consequências, a liquidação antecipada do Fundo.
6.16.

Risco de Execução das Garantias Atreladas aos CRI

O investimento em CRI inclui uma série de riscos, dentre estes, o risco de inadimplemento e
consequente execução das garantias outorgadas à respectiva operação e os riscos inerentes à
eventual existência de bens imóveis na composição da carteira Fundo, podendo, nesta hipótese, a
rentabilidade do Fundo ser afetada.
Em um eventual processo de execução das garantias dos CRI, poderá haver a necessidade de
contratação de consultores, dentre outros custos, que deverão ser suportados pelo Fundo, na
qualidade de investidor dos CRI. Adicionalmente, a garantia outorgada em favor dos CRI pode não
ter valor suficiente para suportar as obrigações financeiras atreladas a tal CRI.
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Desta forma, uma série de eventos relacionados à execução de garantias dos CRI poderá afetar
negativamente o valor das Cotas e a rentabilidade do investimento no Fundo.
6.17.

Risco Relativo a Disponibilidade de Ativos que se Enquadram na Política de

Investimento
O Fundo poderá não dispor de ofertas de Ativos e/ou de Ativos Financeiros suficientes ou em
condições aceitáveis, a critério do Gestor, que atendam, no momento da aquisição, à Política de
Investimento, de modo que o Fundo poderá enfrentar dificuldades para empregar suas
disponibilidades de caixa para aquisição de Ativos e/ou de Ativos Financeiros. A ausência de Ativos
e/ou de Ativos Financeiros para aquisição pelo Fundo poderá impactar negativamente a rentabilidade
das Cotas em função da impossibilidade de aquisição de Ativos e/ou de Ativos Financeiros a fim de
propiciar a rentabilidade alvo das Cotas, ou ainda, implicar a amortização de principal antecipada das
cotas, a critério do Gestor.
6.18.

Risco de Concentração da Carteira do Fundo

O Fundo investirá em valores mobiliários, observados os limites de aplicação por emissor e por
modalidade de ativos financeiros estabelecidos nas regras gerais sobre fundos de investimento. O
risco da aplicação no Fundo terá íntima relação com a concentração da carteira, sendo que, quanto
maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial.
Os riscos de concentração da carteira englobam, ainda, na hipótese de inadimplemento do emissor
do ativo em questão, o risco de perda de parcela substancial ou até mesmo da totalidade do capital
integralizado pelos Cotistas.
6.19.

Risco relativo a frequente alteração da legislação tributária do CRI, LCI e LH

O Governo Federal com frequência altera a legislação tributária sobre investimentos financeiros.
Atualmente, por exemplo, pessoas físicas são isentas do pagamento de imposto de renda sobre
rendimentos decorrentes de investimentos em CRI, LCI e LH. Alterações futuras na legislação
tributária poderão eventualmente reduzir a rentabilidade dos CRI, das LCI e das LH para os seus
detentores. Por força da Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009, os rendimentos advindos dos CRI,
das LCI e das LH auferidos pelos fundos de investimento imobiliário que atendam a determinados
requisitos igualmente são isentos do imposto de renda.
Eventuais alterações na legislação tributária, eliminando a isenção acima referida, bem como criando
ou elevando alíquotas do imposto de renda incidente sobre os CRI, as LCI e as LH, ou ainda a criação
de novos tributos aplicáveis aos CRI, às LCI e às LH, poderão afetar negativamente a rentabilidade do
Fundo.
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6.20.

Riscos Relativos ao Pré-Pagamento ou Amortização Extraordinária dos Ativos

Os Ativos poderão conter em seus documentos constitutivos cláusulas de pré-pagamento ou
amortização extraordinária. Tal situação pode acarretar o desenquadramento da carteira do Fundo
em relação aos critérios de concentração. Nesta hipótese, poderá haver dificuldades na identificação
pelo Gestor de Ativos que estejam de acordo com a Política de Investimento. Desse modo, o Gestor
poderá não conseguir reinvestir os recursos recebidos com a mesma rentabilidade alvo buscada pelo
Fundo, o que pode afetar de forma negativa o patrimônio do Fundo e a rentabilidade das Cotas do
Fundo, não sendo devida pelo Fundo, pelo Administrador ou pelo Gestor, todavia, qualquer multa ou
penalidade, a qualquer título, em decorrência desse fato.
6.21.

Risco Relativo à Inexistência de Ativos e/ou de Ativos Financeiros que se Enquadrem
na Política de Investimento

O Fundo poderá não dispor de ofertas de Ativos e/ou de Ativos Financeiros suficientes ou em
condições aceitáveis, a critério do Gestor, que atendam, no momento da aquisição, à Política de
Investimento, e, caso o Fundo não realize o investimento em Ativos no prazo de 2 (dois) anos
contados da data de encerramento de cada oferta de cotas, nos termos do item 6.1.5. do
Regulamento, as cotas poderão ser amortizadas. A ausência de Ativos e/ou de Ativos Financeiros para
aquisição pelo Fundo poderá impactar negativamente a rentabilidade das cotas, em função da
impossibilidade de aquisição de Ativos e/ou de Ativos Financeiros a fim de propiciar a rentabilidade
alvo das cotas ou ainda, implicar a amortização de principal antecipada das cotas, a critério do Gestor.
6.22.

Risco de Desenquadramento Passivo Involuntário

Sem prejuízo do quanto estabelecido no Regulamento, na ocorrência de algum evento que venha a
ensejar o desenquadramento passivo involuntário, a CVM poderá determinar o Administrador, sem
prejuízo das penalidades cabíveis, a convocação de assembleia geral de Cotistas para decidir sobre uma
das seguintes alternativas: (i) transferência da administração ou da gestão do Fundo, ou de ambas; (ii)
incorporação a outro Fundo, ou (iii) liquidação do Fundo.
A ocorrência das hipóteses previstas nos itens “i” e “ii” acima poderá afetar negativamente o valor das
Cotas e a rentabilidade do Fundo. Por sua vez, na ocorrência do evento previsto no item “iii” acima, não
há como garantir que o preço de venda dos Ativos do Fundo será equivalente ao valor das cotas ou
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.
6.23.

Risco Regulatório / Jurídico

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico deste Fundo considera um conjunto de
rigores e obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos públicos ou privados tendo por
base a legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e
jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a este tipo de operação financeira, em
situações adversas de mercado poderá haver perdas por parte dos Cotistas em razão do dispêndio de
tempo e recursos para dar eficácia ao arcabouço contratual.
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6.24.

Risco Operacional

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 operacionais, que caso venham a ocorrer, poderão afetar a
rentabilidade dos Cotistas.
6.25.

Risco Imobiliário

Os Ativos adquiridos pelo Fundo, bem como os imóveis ou direitos reais adquiridos em razão da
execução das garantias ou liquidação dos Ativos, podem ser vinculados a empreendimentos
imobiliários, e a eventual desvalorização do(s) empreendimento(s) vinculados, ocasionada por, não
se limitando a, fatores como: (i) fatores macroeconômicos que afetem toda a economia, (ii) mudança
de zoneamento ou regulatórios que impactem diretamente o local do(s) empreendimento(s), seja
possibilitando a maior oferta de imóveis (e, consequentemente, deprimindo os preços dos alugueis
no futuro) ou que eventualmente restrinjam os possíveis usos do(s) empreendimento(s) limitando sua
valorização ou potencial de revenda, (iii) mudanças socioeconômicas que impactem exclusivamente
a(s) região(ões) onde o(s) empreendimento(s) se encontre(m), como, por exemplo, o aparecimento
de favelas ou locais potencialmente inconvenientes, como boates, bares, entre outros, que resultem
em mudanças na vizinhança, piorando a área de influência para uso comercial, (iv) alterações
desfavoráveis do trânsito que limitem, dificultem ou impeçam o acesso ao(s) empreendimento(s) 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.
6.26.

Risco de Governança

Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas: (a) o Administrador e/ou o 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 (e) 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 472. Tal restrição
de voto pode trazer prejuízos às pessoas listadas nas letras "a" a "e", caso estas decidam adquirir
Cotas.
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Adicionalmente, determinadas matérias que são objeto de Assembleia Geral de Cotistas somente
serão deliberadas quando aprovadas por maioria qualificada dos Cotistas. Tendo em vista que fundos
de investimento imobiliário 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.
6.27. Risco relacionado à não colocação do Montante Mínimo da Oferta
A Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial, desde que haja a colocação do
Montante Mínimo da Oferta. Uma vez atingido o Montante Mínimo da Oferta, o Administrador, de comum
acordo com as Instituições Participantes da Oferta, poderá decidir por reduzir o Montante Inicial da Oferta
até um montante equivalente ao Montante Mínimo da Oferta.
No entanto, caso o Montante Mínimo da Oferta não seja atingido, a Oferta será cancelada, hipótese na
qual os valores já integralizados serão devolvidos aos Investidores, observando-se, neste caso, o
procedimento previsto na Seção “Alteração das Circunstâncias, Revogação, Modificação, Suspensão ou
Cancelamento da Oferta” deste Prospecto.
6.28. Risco de o Fundo não captar a totalidade dos recursos previstos no Montante Inicial
da Oferta
Existe a possibilidade de que, ao final do prazo de distribuição, não sejam subscritas todas as cotas da
respectiva emissão realizada pelo Fundo, o que, consequentemente, fará com que o Fundo detenha um
patrimônio menor que o estimado, desde que atingido o Montante Mínimo da Oferta. Tal fato pode
reduzir a capacidade do Fundo diversificar sua carteira e praticar a Política de Investimento nas melhores
condições disponíveis.
6.29. Risco relacionado à Participação de Pessoas Vinculadas na Oferta
Conforme descrito neste Prospecto, as Pessoas Vinculadas poderão adquirir até 100% (cem por cento)
das Cotas do Fundo. A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderá: (a) reduzir a quantidade de
Cotas para o público em geral, reduzindo a liquidez dessas Cotas posteriormente no mercado secundário,
uma vez que as Pessoas Vinculadas poderiam optar por manter suas Cotas fora de circulação,
influenciando a liquidez; e (b) prejudicar a rentabilidade do Fundo. O Administrador e as Instituições
Participantes da Oferta 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.
6.30. Risco de Elaboração do Estudo de Viabilidade pelo Gestor
No âmbito da emissão de Novas Cotas do Fundo, o Estudo de Viabilidade foi elaborado pelo Gestor, e,
nas eventuais novas emissões de Cotas do Fundo, o estudo de viabilidade poderá ser elaborado pelo
Gestor, que é sociedade do grupo do Administrador, existindo, portanto, risco de conflito de interesses.
Ademais, o Estudo de Viabilidade pode não ter a objetividade e imparcialidade esperadas, o que poderá
afetar adversamente a decisão de investimento pelo Investidor.
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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7. 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, de acordo com as práticas usuais do mercado financeiro, 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.
7.1.

Relacionamento entre as Partes

7.1.1.

Relacionamento do Banco Brasil Plural com o Coordenador Líder:

O Banco Brasil Plural e o Coordenador Líder são empresas coligadas de um mesmo conglomerado
financeiro, sem qualquer relação de controle societário entre si, atuando nesta oferta exclusivamente
como contrapartes de mercado. O Banco Brasil Plural e o Coordenador Líder não identificaram
conflitos de interesses decorrentes dos relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de
cada parte com relação ao Fundo.

7.1.2.

Relacionamento do Banco Brasil Plural com o Gestor:

O Banco Brasil Plural e o Gestor são empresas coligadas de um mesmo conglomerado financeiro,
sem qualquer relação de controle societário entre si, atuando nesta oferta exclusivamente como
contrapartes de mercado. O Banco Brasil Plural e o Gestor não identificaram conflitos de interesses
decorrentes dos relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação
ao Fundo.

7.1.3.

Relacionamento do Administrador com o Auditor Independente:

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 interesses decorrentes dos relacionamentos
acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.

7.1.4.

Relacionamento do Gestor com o Coordenador Líder:

O Gestor e o Coordenador Líder são empresas coligadas de um mesmo conglomerado financeiro,
sem qualquer relação de controle societário entre si, atuação nesta oferta exclusivamente como
contrapartes de mercado. O Gestor e o Coordenador Líder não identificaram conflitos de interesses
decorrentes dos relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação
ao Fundo.
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7.1.5.

Relacionamento do Coordenador Líder com o Auditor Independente:

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 interesses decorrentes dos
relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.

7.1.6.

Relacionamento do Banco Brasil Plural com o Escriturador:

Na data deste Prospecto, o Gestor e o Escriturador não possuem qualquer relação societária, e, exceto
pelo relacionamento decorrente da Oferta, o Gestor não possui qualquer outro relacionamento
relevante com o Escriturador.

7.1.7.

Relacionamento do Gestor com o Escriturador:

Na data deste Prospecto, o Gestor e o Escriturador não possuem qualquer relação societária, e, exceto
pelo relacionamento decorrente da Oferta, o Gestor não possui qualquer outro relacionamento
relevante com o Escriturador.

7.1.8.

Relacionamento do Coordenador Líder com o Escriturador:

Na data deste Prospecto, o Gestor e o Escriturador não possuem qualquer relação societária, e, exceto
pelo relacionamento decorrente da Oferta, o Gestor não possui qualquer outro relacionamento
relevante com o Escriturador.

7.1.9.

Relacionamento do Administrador com a Guide:

Na data deste Prospecto, o Administrador e a Guide não possuem qualquer relação societária entre
si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes no mercado.

7.1.10. Relacionamento do Coordenador Líder com a Guide:
Na data deste Prospecto, o Coordenador Líder e a Guide não possuem qualquer relação societária
entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes no mercado.

7.1.11. Relacionamento do Gestor com a Guide:
Na data deste Prospecto, o Gestor e a Guide não possuem qualquer relação societária entre si, e o
relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes no mercado.

7.1.12. Relacionamento do Auditor Independente com a Guide:
O Auditor Independente e a Guide não possuem qualquer relação societária entre si e o
relacionamento entre eles se restringe às realizadas em condições de mercado.

7.1.13. Relacionamento do Escriturador com a Guide:
O Escriturador e a Guide não possuem qualquer relação societária entre si e o relacionamento entre
eles se restringe às realizadas em condições de mercado.
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7.1.14. Relacionamento do Administrador com a Ourinvest:
O Administrador e a Ourinvest não possuem qualquer relação societária entre si, e o relacionamento
entre eles se restringe à atuação como contrapartes de mercado. O Administrador e a Ourinvest não
identificaram conflitos de interesses decorrentes dos relacionamentos acima descritos e as
respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.

7.1.15. Relacionamento do Coordenador Líder com a Ourinvest:
O Coordenador Líder e a Ourinvest não possuem qualquer relação societária entre si, e o
relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de mercado. O Coordenador
Líder e a Ourinvest não identificaram conflitos de interesses decorrentes dos relacionamentos acima
descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.

7.1.16. Relacionamento do Gestor com a Ourinvest:
O Gestor e a Ourinvest não possuem qualquer relação societária entre si, e o relacionamento entre
eles se restringe à atuação como contrapartes de mercado. O Gestor e a Ourinvest não identificaram
conflitos de interesses decorrentes dos relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de
cada parte com relação ao Fundo.

7.1.17. Relacionamento do Auditor Independente com a Ourinvest:
A KPMG Auditores Independentes atua como auditor da Ourinvest. O Auditor Independente e a
Ourinvest não identificaram conflitos de interesses decorrentes do relacionamento acima descrito e
as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.

7.1.18. Relacionamento do Escriturador com a Ourinvest:
O Escriturador atua como escriturador dos Fundos de Investimento Imobiliário Ourinvest Cyrela – FII
e Ourinvest Fundo de Fundos e Ourinvest RE I, administrados pelo Banco Ourinvest S.A., que pertence
ao mesmo grupo econômico da Ourinvest.
O Escriturador e a Ourinvest não possuem qualquer relação societária entre si, e o relacionamento
entre eles se restringe à atuação como contrapartes de mercado e relacionamento de banco
comercial.
O Escriturador e a Ourinvest não identificaram conflitos de interesses decorrentes dos
relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.
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8. INFORMAÇÕES RELEVANTES
8.1.

Esclarecimentos a respeito do Fundo e da Oferta

Maiores esclarecimentos a respeito do Fundo e da Oferta, bem como cópias do Regulamento e deste
Prospecto, poderão ser obtidos junto ao Administrador, ao Coordenador Líder, aos Coordenadores
Contratados, à B3 e à CVM, nos endereços a seguir indicados, nos termos do artigo 42 e do artigo
54-A da Instrução CVM nº 400/03:

Administrador
BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO
Praia do Botafogo, nº 228
Rio de Janeiro, RJ
CEP: 22250-906
At.: Rodrigo Godoy
Tel.: (11) 3206-8000

E-mail: rodrigo.godoy@brasilplural.com
Website: www.brasilplural.com.br (neste website clicar em “Plataforma de Distribuição”, em seguida
clicar em “Ofertas Públicas” e, em seguida, logo abaixo de “PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO” e, então, localizar o documento procurado)

Coordenador Líder
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Rua Candelária, nº 65, Conjunto 1.701 e 1.702, Centro
Rio de Janeiro, RJ
CEP: 20091-020
At.: Pedro Sene
Tel.: (11) 2137-8888

E-mail: produtos@genialinvestimentos.com.br
Website: www.genialinvestimentos.com.br (neste website clicar em “Investimentos”, em seguida, logo
abaixo de “Outros Produtos”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “PLURAL RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO” e, então, localizar o Prospecto)

Coordenadores Contratados
BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO
Rua Surubim, nº 373 – 1º andar
São Paulo, SP
CEP: 04571-050
At.: Sr. Odilon Teixeira
Tel.: (11) 3206-8131
E-mail: odilon.teixeira@brasilplural.com

Website: www.brasilplural.com.br (neste website clicar em “Plataforma de Distribuição”, em seguida
clicar em “Ofertas Públicas” e, em seguida, logo abaixo de “PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO” e, então, localizar o documento procurado)
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OURINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida Paulista, nº 1.728, Sobreloja, Bela Vista
CEP: 01310-919
At.: Sr. Fernando Mett Fridman
Tel.: (11) 4081-4444
E-mail: ofertaspublicas@ourinvest.com.br

Website: www.ourinvest.com.br (neste website, na aba superior, selecionar “INVESTIMENTOS”, em
seguida clicar em “FUNDOS IMOBILIÁRIOS”, na página seguinte selecionar “Conheça Nossos Fundos”,
localizar “Plural Recebíveis Imobiliários” e então localizar o documento procurado)
GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES,
Rua Boa Vista, nº 356, 7º Andar
São Paulo, SP
CEP: 01014-000
At.: Srs. Julia Bludeni / Lucas Stefanini
Tel.: (11) 3576-6964 / 3576-6963
E-mail: jbludeni@guide.com.br / lstefanini@guide.com.br

Website: https://www.guide.com.br/investimentos/ (neste website, na aba superior, selecionar
“Produtos”, em seguida clicar em “Ofertas Públicas”, na página seguinte localizar “Fundos
Imobiliários”, selecionar “Em andamento”, localizar “Plural Recebíveis Imobiliários FII – IPO” e clicar
em “+”, localizar “Links Oficiais”)
CVM
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar
Rio de Janeiro - RJ
ou
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares
Edifício Delta Plaza
São Paulo – SP

Website: www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas”, clicar em “Ofertas Públicas”,
clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, selecionar
“2019 - Entrar”, acessar em “R$” em “Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em “PLURAL RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO”, e, então, clicar no documento procurado)
B3
Praça Antonio Prado, nº 48
Rua XV de Novembro, nº 275
São Paulo, SP

Website: www.b3.com.br (neste website acessar a aba “Produtos e Serviços”, clicar em “Soluções para
Emissores, clicar em “ofertas públicas”, clicar em “ofertas em andamento”, selecionar “fundos”, clicar
em “Plural Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário” e, então, localizar o documento
procurado)
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Z'h>DEdKK
Z^/>W>hZ>///Ͳ&hEK/Es^d/DEdK/DK/>/Z/K

W1dh>K/ͲK&hEK

ϭ͘ϭ͘ K Z^/> W>hZ> /// Ͳ &hEK  /Es^d/DEdK /DK/>/Z/K͕ ƌĞŐŝĚŽ ƉĞůŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ƉĞůĂ>ĞŝŶǑϴ͘ϲϲϴͬϵϯĞƉĞůĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ͕ĞĚĞŵĂŝƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ
ůĞŐĂŝƐĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕ĠĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƐŽďĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽŶĚŽŵşŶŝŽĨĞĐŚĂĚŽ͕ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽŶĂ
E/D–ƐƐŽĐŝĂĕĆŽƌĂƐŝůĞŝƌĂĚĂƐŶƚŝĚĂĚĞƐĚŽƐDĞƌĐĂĚŽƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽĞĚĞĂƉŝƚĂŝƐĐŽŵŽ“híbrido
de gestão ativa”͕ƉŽƌƐĞĚĞƐƚŝŶĂƌƚĂŶƚŽăƌĞŶĚĂĐŽŵŽĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƉĂƌĂƌĞŶĚĂ͕ĐƵũŽŽďũĞƚŝǀŽ
ĞƐƚĄĚĞƐĐƌŝƚŽŶŽ/ƚĞŵϯ͘ϭ͕ĂďĂŝǆŽ͘

W1dh>K//Ͳ&/E/O^

Ϯ͘ϭ͘ KƐ ƚĞƌŵŽƐ ĂďĂŝǆŽ ůŝƐƚĂĚŽƐ͕ ŶŽ ƐŝŶŐƵůĂƌ ŽƵ ŶŽ ƉůƵƌĂů͕ ƚĞƌĆŽ ŽƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ ƋƵĞ ůŚĞƐ ƐĆŽ ĂƋƵŝ
ĂƚƌŝďƵşĚŽƐƋƵĂŶĚŽŝŶŝĐŝĂĚŽƐĐŽŵŵĂŝƷƐĐƵůĂŶŽĐŽƌƉŽĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͗

“ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ”:
Z^/>W>hZ>^͘͘EKDj>d/W>K͕ĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚŽ
ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͕ƐƚĂĚŽĚŽZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͕ŶĂWƌĂŝĂĚĞŽƚĂĨŽŐŽ͕
ϮϮϴ͕ϵǑĂŶĚĂƌ͕ŝŶƐĐƌŝƚĂŶŽEW:ͬD&ƐŽďŶǑϰϱ͘Ϯϰϲ͘ϰϭϬͬϬϬϬϭͲϱϱ͕
ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƉĞůĂsD͕ƉŽƌŵĞŝŽĚŽƚŽĞĐůĂƌĂƚſƌŝŽ
sDŶǑϭϱ͘ϰϱϱ͕ĞǆƉĞĚŝĚŽĞŵϭϯĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϳ͕ĂƉƌĞƐƚĂƌ
ŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚĞ ƚşƚƵůŽƐ Ğ ǀĂůŽƌĞƐ
ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͖


“ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ”:
 Ă ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĂ ŶŽ ĂƉşƚƵůŽ s///
ĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͖

“ƚŝǀŽƐ”:
^ĆŽŽƐƚŝǀŽƐůǀŽĞŽƐƚŝǀŽƐĚĞZĞŶĚĂ&ŝǆĂ͕ƋƵĂŶĚŽƌĞĨĞƌŝĚŽƐ
ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͖

“ƚŝǀŽƐůǀŽ”:
^ĆŽŽƐ/ŵſǀĞŝƐŽƵŝƌĞŝƚŽƐZĞĂŝƐĂƐĞƌĞŵĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͕
ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ĂƌƚŝŐŽ ϰϱ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϰϳϮ͕ Ğŵ ĞƐƉĞĐŝĂů
/ŵſǀĞŝƐŽƵŝƌĞŝƚŽƐZĞĂŝƐŐĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞƌĞŶĚĂ͖

“ƚŝǀŽƐĚĞZĞŶĚĂ&ŝǆĂ”:
^ĆŽŽƐĂƚŝǀŽƐĚĞƌĞŶĚĂĨŝǆĂƋƵĞŽ&ƵŶĚŽƉŽĚĞƌĄĂĚƋƵŝƌŝƌ͕ƋƵĂŝƐ
ƐĞũĂŵ͕ ĂƋƵĞůĞƐ ĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ƌĞŶĚĂ ĨŝǆĂ ƉĞƌŵŝƚŝĚŽƐ Ă ĨƵŶĚŽƐ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϰϱĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽ
sDϰϳϮ͖ƚŽĚŽƐĂĚŵŝƚŝĚŽƐăŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĞŵďŽůƐĂĚĞǀĂůŽƌĞƐŽƵ
ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ďĂůĐĆŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ ŽƵ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ Ğŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ

ϭ
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“ƵĚŝƚŽƌ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ”:
“ϯ”

“ĂŶĐŽĞŶƚƌĂů”:

“ĂŶĐŽƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ”:
“ŽůĞƚŝŵĚĞ^ƵďƐĐƌŝĕĆŽ”: 

“ĂƌƚĞŝƌĂ”:

“ŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ”:


“ŽŶƐƵůƚŽƌ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ”:

“ŽŶƚƌĂƚŽĚĞŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ/ŵŽďŝůŝĄƌŝĂ”:

“ŽŶƚƌĂƚŽĚĞƐĐƌŝƚƵƌĂĕĆŽ”:

ƌĞŐŝƐƚƌŽ ŽƵ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ ƉĞůŽ ĂŶĐŽ
ĞŶƚƌĂůŽƵƉĞůĂsD͖

KĂƵĚŝƚŽƌŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͖

ϯ^͘͘–ƌĂƐŝů͕ŽůƐĂ͕ĂůĐĆŽ͖

ĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚŽƌĂƐŝů͖
KĂŐĞŶƚĞĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌĚĂƐŽƚĂƐ͕ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͖

K“Boletim de Subscrição de Cotas do Fundo”,ŽƋƵĂůĚĞǀĞƌĄƐĞƌ
ĂƐƐŝŶĂĚŽƉĞůŽŽƚŝƐƚĂŶŽĂƚŽĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĞŽƚĂƐ͕ĞŶŽƋƵĂů
Ž ŽƚŝƐƚĂ ŝƌĄ ĂƐƐƵŵŝƌ Ž ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂƌ ĂƐ ŽƚĂƐ
ƐƵďƐĐƌŝƚĂƐ͕ŶĂĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽƌĞĨĞƌŝĚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĞĐŽŵĂƐ
ƐĂŶĕƁĞƐĂůŝƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽĐĂƐŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽĚŽŽƚŝƐƚĂ͖

ĐĂƌƚĞŝƌĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŽ&ƵŶĚŽ͕ƋƵĞƐĞƌĄĐŽŵƉŽƐƚĂƉĞůŽƐ
ƚŝǀŽƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͖

O “/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ WĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĚĞ ŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ƉĂƌĂ^ƵďƐĐƌŝĕĆŽĞ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŽƚĂƐ”, ĂƐƐŝŶĂĚŽƉŽƌĐĂĚĂ
ŽƚŝƐƚĂŶŽĂƚŽĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĞƐƵĂƐŽƚĂƐ͕ŽƋƵĂůƌĞŐƵůĂƌĄŽƐ
ƚĞƌŵŽƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉĂƌĂĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐŽƚĂƐĂƉƌĂǌŽƉĞůŽ
ŽƚŝƐƚĂ͕ ƐĞŶĚŽ ƐƵĂ ĨŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂ ŶŽ ĐĂƐŽ ĚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽăǀŝƐƚĂ͖

KĐŽŶƐƵůƚŽƌŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ƋƵĞƉŽĚĞƌĄƐĞƌĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͕
ƉŽƌ ŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽ ĚŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĂ ĐĞůĞďƌĂĕĆŽ ĚĞ
ŽŶƚƌĂƚŽĚĞŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ/ŵŽďŝůŝĄƌŝĂ͖

K “ŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ WƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚĞ ^ĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ
/ŵŽďŝůŝĄƌŝĂ”͕ ƋƵĞ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ĐĞůĞďƌĂĚŽ ĞŶƚƌĞ Ž &ƵŶĚŽ͕ ƉŽƌ
ŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽ ĚŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ Ğ Ž ŽŶƐƵůƚŽƌ /ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ ƉĂƌĂ
ƌĞŐƵůĂƌ ŽƐ ƚĞƌŵŽƐ Ğ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚŽ ƷůƚŝŵŽ͕ ƐĞ
ŚŽƵǀĞƌ͖

O “ŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ WƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚĞ ^ĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ƐĐƌŝƚƵƌĂĕĆŽ”
ĐĞůĞďƌĂĚŽĞŶƚƌĞŽ&ƵŶĚŽ͕ƉŽƌŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ĞŽ
ĂŶĐŽƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ͕ŽƋƵĂůƌĞŐƵůĂŽƐƚĞƌŵŽƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉĂƌĂĂ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚŽĂŶĐŽƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ͕ƐĞŚŽƵǀĞƌ͖
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“ŽƚĂƐ”:
“ŽƚŝƐƚĂƐ”:

“sD”:
“ŝĂjƚŝů”:

“ŝƌĞŝƚŽƐZĞĂŝƐ”:

“ŶĐĂƌŐŽƐĚŽ&ƵŶĚŽ”:

“&ƵŶĚŽ”:

“/'WD”:

“/ŵſǀĞŝƐ”:

“/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮ”:

“/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϲ”:

&ƌĂĕƁĞƐŝĚĞĂŝƐĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ͖

/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ƌƚŝŐŽ ϵͲ ĚĂ
/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϱϯϵ͕ƋƵĞǀŝĞƌĞŵĂĂĚƋƵŝƌŝƌĂƐŽƚĂƐ͖

ŽŵŝƐƐĆŽĚĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͖

YƵĂůƋƵĞƌĚŝĂĞǆĐĞƚŽ^ĄďĂĚŽ͕ŽŵŝŶŐŽŽƵĨĞƌŝĂĚŽŶĂĐŝŽŶĂů͘WĂƌĂ
ĨŝŶƐ ĚĞ ƉƌŽƌƌŽŐĂĕĆŽ ĚĞ ƉƌĂǌŽƐ͕ ƚĂŵďĠŵ ƐĞƌĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ
ƉƌŽƌƌŽŐĂĚĂƐĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƋƵĞĐŽŝŶĐŝĚŝƌĞŵĐŽŵĚĂƚĂƐŶĂƐƋƵĂŝƐ
;ŝͿ ďĂŶĐŽƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ ƐĞũĂŵ ŽďƌŝŐĂĚŽƐ ŽƵ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĞŝ
ĂƉůŝĐĄǀĞůĂĨĞĐŚĂƌ͖ŽƵ;ŝŝͿƐĞũĂĨĞƌŝĂĚŽŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞEŽǀĂ/ŽƌƋƵĞ͕
ƐƚĂĚŽƐ hŶŝĚŽƐ͘ &ŝĐĂŵ ƌĞƐƐĂůǀĂĚŽƐ ŽƐ ĐĂƐŽƐ ĚĞ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ
ƉĞĐƵŶŝĄƌŝĂƐĐƵũŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞǀĂŵƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĂ
d/W͕ŚŝƉſƚĞƐĞĞŵƋƵĞƐŽŵĞŶƚĞŚĂǀĞƌĄƉƌŽƌƌŽŐĂĕĆŽƋƵĂŶĚŽĂ
ĚĂƚĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĐŽŝŶĐŝĚŝƌĐŽŵĨĞƌŝĂĚŽŶĂĐŝŽŶĂů͕ƐĄďĂĚŽŽƵ
ĚŽŵŝŶŐŽ͖

YƵĂŝƐƋƵĞƌĚŝƌĞŝƚŽƐƌĞĂŝƐ͕ƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽďƌĂƐŝůĞŝƌĂĂƚƵĂů
ŽƵ ƋƵĞ ǀĞŶŚĂŵ Ă ƐĞƌ ĐƌŝĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĞŝ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ Ă ďĞŶƐ
ŝŵſǀĞŝƐ͖

^ĆŽ ŽƐ ĐƵƐƚŽƐ Ğ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ ŶŽ /ƚĞŵ ϭϬ͘ϭ ĚĞƐƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽ &ƵŶĚŽ Ğ ƋƵĞ ƐĞƌĆŽ
ĚĞďŝƚĂĚŽƐ͕ƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ͖

ƐƚĞ Z^/> W>hZ> /// Ͳ  &hEK  /Es^d/DEdK
/DK/>/Z/K͖

1ŶĚŝĐĞ 'ĞƌĂů ĚĞ WƌĞĕŽƐ ĚŽ DĞƌĐĂĚŽ͕ ĐĂůĐƵůĂĚŽ ŵĞŶƐĂůŵĞŶƚĞ
ƉĞůĂ &ƵŶĚĂĕĆŽ 'ĞƚƷůŝŽ sĂƌŐĂƐ – &'s Ğ ĚŝǀƵůŐĂĚŽ ŶŽ ĨŝŶĂů ĚĞ
ĐĂĚĂŵġƐĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͖

^ĆŽ ŽƐ ƚĞƌƌĞŶŽƐ͕ ŝŵſǀĞŝƐ ƉƌŽŶƚŽƐ ŽƵ Ğŵ ĨĂƐĞ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͕
ƵŶŝĚĂĚĞƐĂƵƚƀŶŽŵĂƐ͕ĐŽŵĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽĐŽŵĞƌĐŝĂůŽƵƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͕
ƋƵĞƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͖

/ŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂsDŶǑϰϳϮ͕ĚĞϯϭĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϬϴ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂůƚĞƌĂĚĂ͖

/ŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂsDŶǑϰϳϲ͕ĚĞϭϲĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϬϵ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂůƚĞƌĂĚĂ͖
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“/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϱϯϵ”:

“/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϱϱϱ”:

“/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϱϳϴ”

“>ĞŝŶǑϴ͘Ϯϰϱͬϵϭ”:
“>ĞŝŶǑϴ͘ϲϲϴͬϵϯ”:
“>ĞŝŶǑϵ͘ϳϳϵͬϵϵ”:
“>ĞŝŶǑϭϮ͘ϬϮϰͬϬϵ”:

“WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ”:

“WŽůşƚŝĐĂĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ”:

“WƌŝŵĞŝƌĂŵŝƐƐĆŽ”:

“ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ”:

“dĂǆĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ”:


/ŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚĂ sD ŶǑ ϱϯϵ͕ ĚĞ ϭϯ ĚĞ ŶŽǀĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϯ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ͖

/ŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚĂ sD EǑ ϱϱϱ͕ ĚĞ ϭϳ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϰ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ͖

/ŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂsDEǑϱϳϴ͕ĚĞϯϬĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϲ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂůƚĞƌĂĚĂ͖

>ĞŝŶǑϴ͘Ϯϰϱ͕ĚĞϭϴĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϭϵϵϭ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ͖

>ĞŝŶǑϴ͘ϲϲϴ͕ĚĞϮϱĚĞũƵŶŚŽĚĞϭϵϵϯ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ͖

>ĞŝŶǑϵ͘ϳϳϵ͕ĚĞϭϵĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϭϵϵϵ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ͖

>ĞŝŶǑϭϮ͘ϬϮϰ͕ĚĞϮϳĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϬϵ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ͖
KƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚŽ&ƵŶĚŽĐĂůĐƵůĂĚŽƉĂƌĂĨŝŶƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĞ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽ/ƚĞŵϭϰ͘ϭ͕ĂďĂŝǆŽ͖

ƉŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂĚŽƚĂĚĂƉĞůŽ&ƵŶĚŽƉĂƌĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ
ĚĞ ƐĞƵƐ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽƐ /ƚĞŶƐ ϯ͘Ϯ Ğ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ
ĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͖

 ƉƌŝŵĞŝƌĂ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ŽƚĂƐ͕ ŶŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ƚŽƚĂů ĚĞ ĂƚĠ ZΨ
ϯϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ;ƚƌĞǌĞŶƚŽƐ ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ ƌĞĂŝƐͿ͕ ĚŝǀŝĚŝĚŽƐ Ğŵ
ϯϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ;ƚƌĞǌĞŶƚŽƐŵŝůŚƁĞƐͿ ĚĞŽƚĂƐ͕ĞŵƐĠƌŝĞƷŶŝĐĂ͕ŶŽ
ǀĂůŽƌĚĞZΨϭ͕ϬϬ;ƵŵƌĞĂůͿĐĂĚĂƵŵĂ͖

K ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ž ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚŽ
&ƵŶĚŽ͖Ğ

WĞůŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ğ ŐĞƐƚĆŽ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ ƐĞƌĄ
ĐŽďƌĂĚĂ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ Ă dĂǆĂ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ĐĂůĐƵůĂĚĂ ĚĞ
ĂĐŽƌĚŽ Ž /ƚĞŵ ϵ͘ϭ ĚĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ Ğ ĚĞǀŝĚĂ ĂŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͘
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W1dh>K///–KK:d/sKWK>1d//Es^d/DEdK

ϯ͘ϭ͘K&ƵŶĚŽƚĞŵƉŽƌŽďũĞƚŝǀŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐĂǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĞĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞƐƵĂƐĐŽƚĂƐ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞWŽůşƚŝĐĂĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞĨŝŶŝĚĂĂďĂŝǆŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞ;ŝͿŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞŵƚŝǀŽƐůǀŽ͖;ŝŝͿ
ĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĐŽŵĞƌĐŝĂůĚŽƐƚŝǀŽƐůǀŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽ͖Ğ;ŝŝŝͿĞǀĞŶƚƵĂůĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƚŝǀŽƐ
ůǀŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐƚĞƌŵŽƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽǀŝŐĞŶƚĞƐ͘

ϯ͘Ϯ͘KƐƌĞĐƵƌƐŽƐƋƵĞŶĆŽĨŽƌĞŵĂƉůŝĐĂĚŽƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽŶĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚŽƐƚŝǀŽƐůǀŽƐĞƌĆŽĂƉůŝĐĂĚŽƐ
ƉĞůŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ŶŽƐ ƚŝǀŽƐ ĚĞ ZĞŶĚĂ &ŝǆĂ͘  WŽůşƚŝĐĂ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ Ă ƐĞƌ ĂĚŽƚĂĚĂ ƉĞůŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĐŽŶƐŝƐƚŝƌĄŶĂĂƉůŝĐĂĕĆŽƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽ&ƵŶĚŽŶŽƐƚŝǀŽƐůǀŽ͕ĞƐƵĂ
ĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĐŽŵĞƌĐŝĂůƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽĂďĂŝǆŽ͘

ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ůŽĐĂĕĆŽĚŽƐ/ŵſǀĞŝƐƐĞƌĄƌĞŐŝĚĂƉĞůĂ>ĞŝŶǑϴ͘Ϯϰϱͬϵϭ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞƌĄƉĞƌŵŝƚŝĚĂĂ
ůŽĐĂĕĆŽĚĞ/ŵſǀĞŝƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽ ĂƌƚŝŐŽϱϰͲĚĂ>ĞŝŶǑϴ͘Ϯϰϱͬϵϭ͕ŽƋƵĞƉŽĚĞƌĄĞŶǀŽůǀĞƌĂ
ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚŽ /ŵſǀĞů ŽƵ ĚŽ ŝƌĞŝƚŽ ZĞĂů ƐŽďƌĞ Ž /ŵſǀĞů ƉĂƌĂ ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĞͬŽƵ ƌĞĨŽƌŵĂ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌůŽĐĂĕĆŽ͕ŽƵĂƉĞŶĂƐĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚŽ/ŵſǀĞůŽƵĚŽŝƌĞŝƚŽZĞĂůƐŽďƌĞ
Ž/ŵſǀĞůƉĂƌĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌůŽĐĂĕĆŽ͘

ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘dĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂƋƵĞŽ&ƵŶĚŽĠĚĞƐƚŝŶĂĚŽĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐWƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ŽƐ
/ŵſǀĞŝƐ ŶĆŽ ƐĞƌĆŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ůĂƵĚŽ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž ƌƚŝŐŽ ϱϱ͕ ŝŶĐŝƐŽ /s ĚĂ
/ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϰϳϮ͕ ƉĂƌĂ Ă ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ŽƚĂƐ Ğŵ ďĞŶƐ Ğ ĚŝƌĞŝƚŽƐ͕ ƐĞŵ ƉƌĞũƵşǌŽ ĚĂ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐƋƵĂŶƚŽĂŽǀĂůŽƌĂƚƌŝďƵşĚŽĂŽ/ŵſǀĞůŽƵŝƌĞŝƚŽ
ZĞĂů͘

ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚŽƐƚŝǀŽƐůǀŽƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͕ƉŽƌŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕
ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐ ĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐ ŶĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ Ğ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ ǀŝŐĞŶƚĞƐ Ğ ĂƐ
ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŶƚŝĚĂƐŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘

ϯ͘Ϯ͘ϰ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚŽ&ƵŶĚŽĚĞĂƉůŝĐĂƌĞŵƚŝǀŽƐĚĞZĞŶĚĂ&ŝǆĂ͕ŶĂĨŽƌŵĂ
ĚŽ/ƚĞŵϯ͘ϮĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ĐĂƐŽŽ&ƵŶĚŽŝŶǀŝƐƚĂƉĂƌĐĞůĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿ
ĚĞ ƐĞƵWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽĞŵǀĂůŽƌĞƐ ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕Ž ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ƉŽƌĐŽŶƚĂĞ ŽƌĚĞŵĚŽ
&ƵŶĚŽ͕ƉŽĚĞƌĄƉƌĞƐƚĂƌŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĐƵƐƚſĚŝĂĚĞƚĂŝƐĂƚŝǀŽƐŽƵĨŝƌŵĂƌĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĐƵƐƚſĚŝĂ͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚŽƋƵĂůĐŽŶƚƌĂƚĂƌĄ͕ƉŽƌĐŽŶƚĂĞŽƌĚĞŵĚŽ&ƵŶĚŽ͕ŽƐĞƌǀŝĕŽĚĞĐƵƐƚſĚŝĂĚĞŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƉĞůĂsD͘

ϯ͘Ϯ͘ϱ͘KŽďũĞƚŝǀŽĚŽ&ƵŶĚŽĞƐƵĂWŽůşƚŝĐĂĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐƐŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĂůƚĞƌĂĚŽƐƉŽƌ
ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐƌĞŐƌĂƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘
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ϯ͘ϯ͘ƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐŶŽ&ƵŶĚŽŶĆŽĐŽŶƚĂŵĐŽŵŐĂƌĂŶƚŝĂĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŽƵĚĞƋƵĂůƋƵĞƌ
ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞĂŽŵĞƐŵŽĐŽŶŐůŽŵĞƌĂĚŽĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŽƵĐŽŵƋƵĂůƋƵĞƌŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞ
ƐĞŐƵƌŽŽƵ͕ĂŝŶĚĂĚŽ&ƵŶĚŽ'ĂƌĂŶƚŝĚŽƌĚĞƌĠĚŝƚŽƐ–&'͘

ϯ͘ϰ͘  ǀĞĚĂĚĂ ĂŽ &ƵŶĚŽ ĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĐŽŵ ĚĞƌŝǀĂƚŝǀŽƐ͕ĞǆĐĞƚŽ ƋƵĂŶĚŽ ƚĂŝƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ĨŽƌĞŵƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĚĞƐĚĞƋƵĞĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽƐĞũĂĚĞ͕
ŶŽŵĄǆŝŵŽ͕ŽǀĂůŽƌĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ͘

ϯ͘ϱ͘K&ƵŶĚŽƉŽĚĞƌĄŝŶǀĞƐƚŝƌĞŵƚŝǀŽƐůǀŽůŽĐĂůŝǌĂĚŽƐƉŽƌƚŽĚŽŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ƐĞŵƋƵĂůƋƵĞƌ
ĐƌŝƚĠƌŝŽĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĞŵƵŵĂŽƵŽƵƚƌĂƌĞŐŝĆŽ͘

W1dh>K/s–D/E/^dZK͕'^dKWZ^dK^Zs/K^

ϰ͘ϭ͘ƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞŐĞƐƚĆŽĚŽ&ƵŶĚŽƐĞƌĆŽĞǆĞƌĐŝĚĂƐƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂĐŝŵĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŽ͘

ϰ͘ϭ͘ϭ͘ Ɛ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝĂ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ŶĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ğ
ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĂ ĞǆƉůŽƌĂĕĆŽ ĚŽƐ /ŵſǀĞŝƐ Ğ ŝƌĞŝƚŽƐ ZĞĂŝƐ͕ ƉŽĚĞƌĆŽ ƐĞƌ ĞǆĞƌĐŝĚĂƐ ƉŽƌ ŽŶƐƵůƚŽƌ
/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ Ă ƐĞƌ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ ƉĞůŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ŽƵ ĞǆĞƌĐŝĚŽ ƉĞůŽ ƉƌſƉƌŝŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞƉŽƐƐƵŝƌƉĞƐƐŽĂƐĐĂƉĂĐŝƚĂĚĂƐƉĂƌĂƚĂŶƚŽ͘

ϰ͘ϭ͘Ϯ͘ƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌŝĂƐĞƌĆŽĞǆĞƌĐŝĚĂƐĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƉĞůŽƉƌſƉƌŝŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ
ŽƵƉŽƌƚĞƌĐĞŝƌŽƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐƉĞůŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͘

ϰ͘ϭ͘ϯ͘ Ɛ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ ĚŽ &ƵŶĚŽ ƐĞƌĆŽ ĞǆĞƌĐŝĚĂƐ ƉĞůŽ ƵĚŝƚŽƌ
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͘

ϰ͘ϭ͘ϰ͘ Ɛ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ŽƚĂƐ ƐĞƌĆŽ ĞǆĞƌĐŝĚĂƐ ƉĞůŽ ƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ Ă ƐĞƌ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͘

ϰ͘Ϯ͘  ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ &ƵŶĚŽ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞ Ž ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĚŝƌĞƚĂ ŽƵ
ŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞăŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚŽ&ƵŶĚŽ͕ƋƵĞƉŽĚĞŵƐĞƌƉƌĞƐƚĂĚŽƐƉĞůŽƉƌſƉƌŝŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŽƵƉŽƌƚĞƌĐĞŝƌŽƐƉŽƌĞůĞĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽ͕ĞŵŶŽŵĞĚŽ&ƵŶĚŽ͘



ϰ͘Ϯ͘ϭ͘KďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĚĞŵĂŝƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵƉĞƚĞĂŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͗

/͘
ZĞĂůŝǌĂƌƚŽĚĂƐĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ƉƌĂƚŝĐĂƌƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐƋƵĞƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĞŵĐŽŵŽŽďũĞƚŽ
ĚŽ&ƵŶĚŽ͖

//͘
ǆĞƌĐĞƌ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĚŝƌĞŝƚŽƐ ŝŶĞƌĞŶƚĞƐ ă ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ ĨŝĚƵĐŝĄƌŝĂ ĚŽƐ ƚŝǀŽƐ ůǀŽ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&ƵŶĚŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŽĚĞĂĕƁĞƐ͕ƌĞĐƵƌƐŽƐĞĞǆĐĞĕƁĞƐ͖
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///͘
ďƌŝƌĞŵŽǀŝŵĞŶƚĂƌĐŽŶƚĂƐďĂŶĐĄƌŝĂƐ͖

/s͘
ĚƋƵŝƌŝƌĞĂůŝĞŶĂƌůŝǀƌĞŵĞŶƚĞƚşƚƵůŽƐƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞƐĂŽ&ƵŶĚŽ͖

s͘
dƌĂŶƐŝŐŝƌ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐ ĂƐ ƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐ ŝŵƉŽƐƚĂƐ ƉĞůĂ >Ğŝ ŶǑ ϴ͘ϲϲϴͬϵϯ͕ ƉĞůĂ
/ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϰϳϮ͕ ƉŽƌ ĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ŽƵ ƉŽƌ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ ĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ĚĞ
ŽƚŝƐƚĂƐ͖Ğ

s/͘
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽ&ƵŶĚŽĞŵũƵşǌŽĞĨŽƌĂĚĞůĞ͖

ϰ͘ϯ͘ K ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ƐĞƌĄ ƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽ ŶĂƐ ŚŝƉſƚĞƐĞƐ ĚĞ ƌĞŶƷŶĐŝĂ͕ ĚĞƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ƉŽƌ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ ĚĂ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐŽƵĚĞƐĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽƉĞůĂsD͘

ϰ͘ϯ͘ϭ͘EĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞƌĞŶƷŶĐŝĂ͕ĨŝĐĂƌĄŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŽďƌŝŐĂĚŽĂ͗;ŝͿĐŽŶǀŽĐĂƌŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐƉĂƌĂĞůĞŐĞƌƐĞƵƐƵďƐƚŝƚƵƚŽŽƵĚĞůŝďĞƌĂƌĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ&ƵŶĚŽ͕Ă
ƋƵĂůĚĞǀĞƌĄƐĞƌĞĨĞƚƵĂĚĂƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞĂƉſƐƐƵĂƌĞŶƷŶĐŝĂ͖Ğ;ŝŝͿƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ
ŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƐƵĂƐĨƵŶĕƁĞƐĂƚĠƐĞƌĂǀĞƌďĂĚĂ͕ŶŽĐĂƌƚſƌŝŽĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞŝŵſǀĞŝƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕
ŶĂƐŵĂƚƌşĐƵůĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƐƚŝǀŽƐůǀŽ͕ĂĂƚĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐƋƵĞĞůĞŐĞƌ
ƐĞƵƐƵďƐƚŝƚƵƚŽĞƐƵĐĞƐƐŽƌŶĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĨŝĚƵĐŝĄƌŝĂĚĞƐƐĞƐƚŝǀŽƐůǀŽ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĂƉƌŽǀĂĚĂ
ƉĞůĂsDĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂŶŽĐĂƌƚſƌŝŽĚĞƚşƚƵůŽƐĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘

ϰ͘ϯ͘ϭ͘ϭ͘  ĨĂĐƵůƚĂĚŽ ĂŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ƋƵĞ ĚĞƚĞŶŚĂŵ ĂŽ ŵĞŶŽƐ ϱй ;ĐŝŶĐŽ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĚĂƐ ŽƚĂƐ
ĞŵŝƚŝĚĂƐ͕ĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͕ĐĂƐŽŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŶĆŽĐŽŶǀŽƋƵĞ
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽ/ƚĞŵϰ͘ϯ͘ϭ͕ĂĐŝŵĂ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞϭϬ;ĚĞǌͿĚŝĂƐ
ĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂƌĞŶƷŶĐŝĂĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͘

ϰ͘ϯ͘Ϯ͘EĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞĚĞƐĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂĂƚŝǀŝĚĂĚĞĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞ
ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ ƉŽƌ ĚĞĐŝƐĆŽ ĚĂ sD͕ ĨŝĐĂƌĄ Ž ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ŽďƌŝŐĂĚŽ Ă
ĐŽŶǀŽĐĂƌ ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ Ă ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ƉĂƌĂ ĞůĞŐĞƌ ƐĞƵ ƐƵďƐƚŝƚƵƚŽ͕ Ă ƐĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϭϬ;ĚĞǌͿĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĐŝġŶĐŝĂĚĂĚĞĐŝƐĆŽĚĞĚĞƐĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
ĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ƐĞŶĚŽƚĂŵďĠŵĨĂĐƵůƚĂĚŽĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐƋƵĞĚĞƚĞŶŚĂŵĂŽŵĞŶŽƐϱй;ĐŝŶĐŽ
ƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚĂƐŽƚĂƐĞŵŝƚŝĚĂƐŽƵăsD͕ŶŽƐĐĂƐŽƐĚĞĚĞƐĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĂ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͘

4.3.3. Após a averbação referida no Item 4.3.1, inciso “ii”, ĂĐŝŵĂ͕ ŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ĞǆŝŵŝƌĆŽ Ž
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞƋƵĂůƋƵĞƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞŽƵƀŶƵƐ͕ĞǆĐĞƚŽĞŵĐĂƐŽĚĞĐŽŵƉƌŽǀĂĚŽĚŽůŽ
ŽƵĐƵůƉĂ͘

ϰ͘ϯ͘ϰ͘EŽĐĂƐŽĚĞĚĞƐĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ĂsDĚĞǀĞƌĄŶŽŵĞĂƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌƚĞŵƉŽƌĄƌŝŽĂƚĠĂ
ĞůĞŝĕĆŽĚĞŶŽǀĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘
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ϰ͘ϯ͘ϱ͘ EŽƐĚĞŵĂŝƐĐĂƐŽƐĚĞƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ŽďƐĞƌǀĂƌͲƐĞͲĆŽĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚŽƐ
ĂƌƚŝŐŽƐϯϳĞϯϴĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮ͘

ϰ͘ϰ͘^ĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂƐĚĞŵĂŝƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌŽƵŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐƚĄŽďƌŝŐĂĚŽĂ͗

/͘
^ĞůĞĐŝŽŶĂƌ ŽƐ ƚŝǀŽƐ ůǀŽ͕ĚĞ ĂĐŽƌĚŽĐŽŵ Ă WŽůşƚŝĐĂĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶĞƐƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͖

//͘
ĚƋƵŝƌŝƌ͕ƉŽƌĐŽŶƚĂĞŽƌĚĞŵĚŽ&ƵŶĚŽ͕ŽƐƚŝǀŽƐůǀŽƋƵĞĐŽŵƉŽƌĆŽŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ
&ƵŶĚŽ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă WŽůşƚŝĐĂ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ Ğ ĐŽŵ
ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ ĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĂůŝĞŶĄͲůŽƐ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͖

///͘
ĚƋƵŝƌŝƌ͕ƉŽƌĐŽŶƚĂĞŽƌĚĞŵĚŽ&ƵŶĚŽ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ŽƐƚŝǀŽƐĚĞZĞŶĚĂ&ŝǆĂƋƵĞ
ĐŽŵƉŽƌĆŽŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&ƵŶĚŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂWŽůşƚŝĐĂĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚĂŶĞƐƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ďĞŵĐŽŵŽĂůŝĞŶĄͲůŽƐŽƵƌĞƐŐĂƚĄͲůŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͖

/s͘
WƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌ Ă ĂǀĞƌďĂĕĆŽ͕ ŶŽ ĐĂƌƚſƌŝŽ ĚĞ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ŝŵſǀĞŝƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ ĚĂƐ
ƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐƉĞůŽĂƌƚŝŐŽϳǑĚĂ>ĞŝŶǑϴ͘ϲϲϴͬϵϯ͕ĨĂǌĞŶĚŽĐŽŶƐƚĂƌŶĂƐŵĂƚƌşĐƵůĂƐĚŽƐ
/ŵſǀĞŝƐĞŝƌĞŝƚŽƐZĞĂŝƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&ƵŶĚŽƋƵĞƚĂŝƐĂƚŝǀŽƐŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͗

ĂͿ ŶĆŽŝŶƚĞŐƌĂŵŽĂƚŝǀŽĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͖

ďͿ ŶĆŽƌĞƐƉŽŶĚĞŵĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŽďƌŝŐĂĕĆŽĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͖

ĐͿ ŶĆŽĐŽŵƉƁĞŵĂůŝƐƚĂĚĞďĞŶƐĞĚŝƌĞŝƚŽƐĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ƉĂƌĂĞĨĞŝƚŽĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ
ũƵĚŝĐŝĂůŽƵĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů͖

ĚͿ ŶĆŽƉŽĚĞŵƐĞƌĚĂĚŽƐĞŵŐĂƌĂŶƚŝĂĚĞĚĠďŝƚŽĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͖

ĞͿ ŶĆŽ ƐĆŽ ƉĂƐƐşǀĞŝƐ ĚĞ ĞǆĞĐƵĕĆŽ ƉŽƌ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĐƌĞĚŽƌĞƐ ĚŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ ƉŽƌ ŵĂŝƐ
ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚŽƐƋƵĞƉŽƐƐĂŵƐĞƌ͖Ğ

ĨͿ ŶĆŽƉŽĚĞŵƐĞƌŽďũĞƚŽĚĞĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌƀŶƵƐƌĞĂŝƐ͘

s͘
DĂŶƚĞƌ͕ ăƐ ƐƵĂƐ ĞǆƉĞŶƐĂƐ͕ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ Ğ Ğŵ ƉĞƌĨĞŝƚĂ ŽƌĚĞŵ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă
ůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͗

ĂͿ ŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞŽƚŝƐƚĂƐĞĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐĚĞŽƚĂƐ͖

ďͿ ŽƐůŝǀƌŽƐĚĞĂƚĂƐĞĚĞƉƌĞƐĞŶĕĂĚĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͖
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ĐͿ ĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽƌĞůĂƚŝǀĂĂŽƐƚŝǀŽƐůǀŽĞăƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚŽ&ƵŶĚŽ͖

ĚͿ ŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĐŽŶƚĄďĞŝƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐăƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞĂŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&ƵŶĚŽ͖Ğ

ĞͿ ŽĂƌƋƵŝǀŽĚŽƐƉĂƌĞĐĞƌĞƐĞƌĞůĂƚſƌŝŽƐĚŽƵĚŝƚŽƌ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĞ͕ƋƵĂŶĚŽĨŽƌŽĐĂƐŽ͕
ĚŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐĞƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐŽƵĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐ
ĂƌƚŝŐŽƐϮϵĞϯϭĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮ͘

s/͘
ĞůĞďƌĂƌŽƐŶĞŐſĐŝŽƐũƵƌşĚŝĐŽƐĞƌĞĂůŝǌĂƌƚŽĚĂƐĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐăĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂ
WŽůşƚŝĐĂ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͕ĞǆĞƌĐĞŶĚŽ͕ŽƵ ĚŝůŝŐĞŶĐŝĂŶĚŽ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƐĞũĂŵĞǆĞƌĐŝĚŽƐ͕ ƚŽĚŽƐŽƐ
ĚŝƌĞŝƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĞăƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚŽ&ƵŶĚŽ͖

s//͘
ZĞĐĞďĞƌƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐŽƵƋƵĂŝƐƋƵĞƌǀĂůŽƌĞƐĚĞǀŝĚŽƐĂŽ&ƵŶĚŽ͖

s///͘ ƵƐƚĞĂƌĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞƉƌŽƉĂŐĂŶĚĂĚŽ&ƵŶĚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĞůĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞƉƌŽƉĂŐĂŶĚĂ
ĞŵƉĞƌşŽĚŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞŽƚĂƐƋƵĞƉŽĚĞŵƐĞƌĂƌĐĂĚĂƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͖

/y͘
DĂŶƚĞƌ͕ƐŽďƐƵĂĐƵƐƚſĚŝĂ͕ŽƵĐƵƐƚŽĚŝĂĚŽƐĞŵŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽƉƌĞƐƚĂĚŽƌĂĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞ
ĐƵƐƚſĚŝĂ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƉĞůĂsD͕ƚŝǀŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐĐŽŵƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽ&ƵŶĚŽ͖

y͘
EŽĐĂƐŽĚĞƐĞƌŝŶĨŽƌŵĂĚŽƐŽďƌĞĂŝŶƐƚĂƵƌĂĕĆŽĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƉĞůĂ
sD͕ŵĂŶƚĞƌĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽƌĞĨĞƌŝĚĂŶŽŝŶĐŝƐŽ/s͕ĂĐŝŵĂ͕ĂƚĠŽƚĠƌŵŝŶŽĚŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͖

y/͘
ĂƌĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĂŽƐĚĞǀĞƌĞƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮĞŶŽ
ĂƉşƚƵůŽy//ĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͖

y//͘
DĂŶƚĞƌĂƚƵĂůŝǌĂĚĂũƵŶƚŽăsDĂůŝƐƚĂĚĞƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐƉĞůŽ
&ƵŶĚŽ͖

y///͘ KďƐĞƌǀĂƌ ĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ ĚĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ Ğ ĐĂƐŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů ĚŽ
ŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͖Ğ

y/s͘ ŽŶƚƌŽůĂƌĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂƌĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐăŐĞƐƚĆŽĚŽƐƚŝǀŽƐ͕ĨŝƐĐĂůŝǌĂŶĚŽŽƐ
ƐĞƌǀŝĕŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ Ğ Ž ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƚŝǀŽƐ ůǀŽƐ ƐŽď ƐƵĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ĐĂƐŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘

ϰ͘ϰ͘ϭ͘KĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞŽƵƉŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐůĞŐĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƐƉĂƌĂƚĂů
Ĩŝŵ͕ƉŽĚĞƌĄĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌăƐĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐĚŽƐƚŝǀŽƐĚĞƚŝĚŽƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽĞǀŽƚĂƌ͕ŚŝƉſƚĞƐĞĞŵ
ƋƵĞ ĚŝǀƵůŐĂƌĄ͕ŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂŶƵĂŝƐ͕ŽƚĞŽƌĞĂũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚŽƐǀŽƚŽƐ͕ŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐĚĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘
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ϰ͘ϱ͘KĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ĐŽŶƐŽĂŶƚĞŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮ͕ƉŽĚĞƌĄĐŽŶƚƌĂƚĂƌƵŵŽŶƐƵůƚŽƌ
/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƉĂƌĂĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƐĞƌǀŝĕŽƐ͗

/͘
ƐƐĞƐƐŽƌĂŵĞŶƚŽĂŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌƋƵĞƐƚƁĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ
ũĄ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ƉĞůŽ &ƵŶĚŽ͕ ĂŶĄůŝƐĞ ĚĞ ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚĂƐ ĂŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ďĞŵĐŽŵŽĂŶĄůŝƐĞĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĂůŝĞŶĂĕĆŽŽƵůŽĐĂĕĆŽĚĞƚŝǀŽƐůǀŽ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&ƵŶĚŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĞƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐĐŽŶƚŝĚĂƐŶĞƐƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĞŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͖

//͘
WůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĂŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŶĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽƉĂƌĂĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐĚĞŶŽǀŽƐ
ƚŝǀŽƐůǀŽ͕ƋƵĞƉŽĚĞƌĆŽǀŝƌĂĨĂǌĞƌƉĂƌƚĞĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&ƵŶĚŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ
ƚŽŵĂĚĂƐ Ğŵ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ Ğ ƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐ ĐŽŶƚŝĚĂƐ
ŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĞŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͖Ğ

///͘
ZĞĐŽŵĞŶĚĂĕĆŽĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞďĞŶĨĞŝƚŽƌŝĂƐǀŝƐĂŶĚŽĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚŽǀĂůŽƌĚŽƐ
ƚŝǀŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&ƵŶĚŽ͕ďĞŵĐŽŵŽĂŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽĚĞƐƵĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͘

ϰ͘ϱ͘ϭ͘KŽŶƐƵůƚŽƌ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ĐĂƐŽǀĞŶŚĂĂƐĞƌĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ͕ƌĞĐĞďĞƌĄƉĞůŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐ
ĂŽ&ƵŶĚŽƵŵĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŵĄǆŝŵĂ͕ĂƐĞƌĚĞĨŝŶŝĚĂŶŽŽŶƚƌĂƚŽĚĞŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ/ŵŽďŝůŝĄƌŝĂ͕Ă
ƋƵĂůƐĞƌĄĚĞǀŝĚĂĂƉĂƌƚŝƌĚĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂĞĨĞƚŝǀĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĞĚĞďŝƚĂĚĂĚŽ&ƵŶĚŽăƚşƚƵůŽĚĞ
ŶĐĂƌŐŽĚŽ&ƵŶĚŽ͘

ϰ͘ϱ͘Ϯ͘KŽŶƐƵůƚŽƌ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĞƌĄƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽĞŵĐĂƐŽĚĞƌĞŶƷŶĐŝĂĚĞƐƵĂƐĨƵŶĕƁĞƐŽƵƉŽƌ
ĚĞƐƚŝƚƵŝĕĆŽƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƋƵſƌƵŶƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽĂƉşƚƵůŽ
s///ĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘EĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞƌĞŶƷŶĐŝĂĚŽŽŶƐƵůƚŽƌ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ
ƉŽĚĞƌĄĐŽŶƚƌĂƚĂƌƵŵŶŽǀŽŽŶƐƵůƚŽƌ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽĞŵĂƚĠϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂƌĞĨĞƌŝĚĂ
ƌĞŶƷŶĐŝĂ͘

ϰ͘ϲ͘KĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ĐŽŶƐŽĂŶƚĞŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƚŝŐŽϮϵ͕ŝŶĐŝƐŽ///͕ĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮ͕ƉƌĞƐƚĂƌĄ
ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞŽƐĞƌǀŝĕŽĚĞĞƐĐƌŝƚƵƌĂĕĆŽĚĞŽƚĂƐ;ŽƵĐŽŶƚƌĂƚĂƌĄŽĂŶĐŽƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂƌŽ
ƌĞĨĞƌŝĚŽƐĞƌǀŝĕŽͿ͘

ϰ͘ϲ͘ϭ͘ K ĂŶĐŽ ƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ ƌĞĐĞďĞƌĄ ƉĞůŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ ĂŽ &ƵŶĚŽ ƵŵĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
ŵĄǆŝŵĂ͕ĂƐĞƌĚĞĨŝŶŝĚĂŶŽŽŶƚƌĂƚŽĚĞƐĐƌŝƚƵƌĂĕĆŽ͕ĂƋƵĂůƐĞƌĄĚĞǀŝĚĂĂƉĂƌƚŝƌĚĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂ
ĞĨĞƚŝǀĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĞƐĞƌĄĂƌĐĂĚĂƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͘

W1dh>Ks–&dKZ^Z/^K

ϱ͘ϭ͘dĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂĂŶĂƚƵƌĞǌĂĚŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĂƐĞƌĞŵƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͕ŽƐŽƚŝƐƚĂƐĚĞǀĞŵ
ĞƐƚĂƌ ĐŝĞŶƚĞƐ ĚŽƐ ƌŝƐĐŽƐ Ă ƋƵĞ ĞƐƚĆŽ ƐƵũĞŝƚŽƐ ŽƐ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
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ĚĞƐĐƌŝƚŽƐĂďĂŝǆŽ͕ŶĆŽŚĂǀĞŶĚŽ͕ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĚĞƋƵĞŽĐĂƉŝƚĂůĞĨĞƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽƐĞƌĄ
ƌĞŵƵŶĞƌĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘

ϱ͘Ϯ͘ZŝƐĐŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăůŝƋƵŝĚĞǌ͘ĂƉůŝĐĂĕĆŽĞŵĐŽƚĂƐĚĞƵŵĨƵŶĚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĂůŐƵŵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐƋƵĂŶƚŽăƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘KŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĚĞǀĞ
ŽďƐĞƌǀĂƌ Ž ĨĂƚŽ ĚĞ ƋƵĞ ŽƐ ĨƵŶĚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ ƐĆŽ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƐ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ
ĐŽŶĚŽŵşŶŝŽƐ ĨĞĐŚĂĚŽƐ͕ ŶĆŽ ĂĚŵŝƚŝŶĚŽ Ž ƌĞƐŐĂƚĞ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů ĚĞ ƐƵĂƐ ĐŽƚĂƐ͕ ĨĂƚŽƌ ƋƵĞ ƉŽĚĞ
ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂƌŶĂůŝƋƵŝĚĞǌĚĂƐĐŽƚĂƐŶŽŵŽŵĞŶƚŽĚĞƐƵĂĞǀĞŶƚƵĂůŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽŶŽŵĞƌĐĂĚŽƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽ͘

^ĞŶĚŽĂƐƐŝŵ͕ŽƐĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽĞŶĐŽŶƚƌĂŵƉŽƵĐĂůŝƋƵŝĚĞǌŶŽŵĞƌĐĂĚŽďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕
ƉŽĚĞŶĚŽ ŽƐ ƚŝƚƵůĂƌĞƐ ĚĞ ĐŽƚĂƐ ĚĞ ĨƵŶĚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ ƚĞƌ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞ Ğŵ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ă
ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ ĚĞ ƐƵĂƐ ĐŽƚĂƐ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ ƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĐŽƌƌĞŶĚŽ Ž ƌŝƐĐŽ ĚĞ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ
ŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂŵĞŶƚĞĐŽŵĂƐĐŽƚĂƐĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐ͕ŵĞƐŵŽƐĞŶĚŽĞƐƚĂƐŽďũĞƚŽĚĞŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽŶŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞ
ďŽůƐĂĚĞǀĂůŽƌĞƐŽƵĚĞďĂůĐĆŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ͘ĞƐƐĞŵŽĚŽ͕ŽŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌƋƵĞĂĚƋƵŝƌŝƌĂƐŽƚĂƐĚĞǀĞƌĄĞƐƚĂƌ
ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞƋƵĞŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŶŽ&ƵŶĚŽĐŽŶƐŝƐƚĞĞŵŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞƉŽƵĐĂůŝƋƵŝĚĞǌĞĚĞůŽŶŐŽ
ƉƌĂǌŽ͘

ϱ͘ϯ͘ ZŝƐĐŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ ă ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘ K ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ Ğŵ ĐŽƚĂƐ ĚĞ Ƶŵ ĨƵŶĚŽ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽĠƵŵĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĞŵǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞƌĞŶĚĂǀĂƌŝĄǀĞů͕ŽƋƵĞƉƌĞƐƐƵƉƁĞ
ƋƵĞĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐŽƚĂƐĚĞƉĞŶĚĞƌĄĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ
ƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞͬŽƵĚĞŵĂŝƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽĚŽ&ƵŶĚŽ͕ĐĂƐŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘EŽĐĂƐŽĞŵƋƵĞƐƚĆŽ͕
ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ Ă ƐĞƌĞŵ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ ĂŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ĚĞƉĞŶĚĞƌĆŽ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ ƋƵĞ ƉŽƌ ƐƵĂ ǀĞǌ͕
ĚĞƉĞŶĚĞƌĄƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĂƐůŽĐĂĕƁĞƐĚŽƐ/ŵſǀĞŝƐ͘

KƐŽƚŝƐƚĂƐĨĂƌĆŽũƵƐĂŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƋƵĞůŚĞƐƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĂƉĞƌĐĞƉĕĆŽ͕ƉĞůŽ
&ƵŶĚŽ͕ ĚŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƉĂŐŽƐ ƉĞůŽƐ ůŽĐĂƚĄƌŝŽƐ ĚŽƐ /ŵſǀĞŝƐ͕ ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ ƉĞůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ ƉĞůĂ
ǀĞŶĚĂĞͬŽƵƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐƚŝǀŽƐĚĞZĞŶĚĂĚĞ&ŝǆĂĞͬŽƵĚŽƐ/ŵſǀĞŝƐ͘

ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ǀĂůĞ ƌĞƐƐĂůƚĂƌ ƋƵĞ ƉŽĚĞƌĄ ŚĂǀĞƌ ƵŵůĂƉƐŽ ĚĞ ƚĞŵƉŽ ĞŶƚƌĞ Ă ĚĂƚĂ ĚĞ ĐĂƉƚĂĕĆŽ ĚĞ
ƌĞĐƵƌƐŽƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽĞĂĚĂƚĂĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚŽƐƚŝǀŽƐůǀŽĞ͕ĚĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĐĂƉƚĂĚŽƐƉĞůŽ
&ƵŶĚŽ ƉŽĚĞƌĆŽ ƐĞƌ ĂƉůŝĐĂĚŽƐ ŶŽƐ ƚŝǀŽƐ ĚĞ ZĞŶĚĂ &ŝǆĂ͕ Ž ƋƵĞ ƉŽĚĞƌĄ ŝŵƉĂĐƚĂƌ ŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă
ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽ&ƵŶĚŽ͘

ϱ͘ϰ͘ZŝƐĐŽƌĞůĂƚŝǀŽăĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĞƉƵůǀĞƌŝǌĂĕĆŽ͘WŽĚĞƌĄŽĐŽƌƌĞƌƐŝƚƵĂĕĆŽĞŵƋƵĞƵŵƷŶŝĐŽŽƚŝƐƚĂ
ǀĞŶŚĂĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂƌƉĂƌĐĞůĂƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůĚĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞŽƚĂƐ͕ƉĂƐƐĂŶĚŽƚĂůŽƚŝƐƚĂĂĚĞƚĞƌƵŵĂƉŽƐŝĕĆŽ
ĞǆƉƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚĂ͕ĨƌĂŐŝůŝǌĂŶĚŽ͕ĂƐƐŝŵ͕ĂƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐŽƚŝƐƚĂƐŵŝŶŽƌŝƚĄƌŝŽƐ͘

EĞƐƚĂŚŝƉſƚĞƐĞ͕ŚĄƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞ͗;ŝͿƋƵĞĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐƐĞũĂŵƚŽŵĂĚĂƐƉĞůŽŽƚŝƐƚĂŵĂũŽƌŝƚĄƌŝŽ
ĞŵĨƵŶĕĆŽĚĞƐĞƵƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĞǆĐůƵƐŝǀŽƐĞŵĚĞƚƌŝŵĞŶƚŽĚŽ&ƵŶĚŽĞͬŽƵĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐŵŝŶŽƌŝƚĄƌŝŽƐ͕Ğŵ
ĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ĂƌƚŝŐŽ Ϯϰ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϰϳϮ͖ Ğ ;ŝŝͿ ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ĚŽ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ ƚƌŝďƵƚĄƌŝŽ ĚŽ
&ƵŶĚŽĞͬŽƵĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘
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ϱ͘ϱ͘ZŝƐĐŽĚĞĚŝůƵŝĕĆŽ͘EĂĞǀĞŶƚƵĂůŝĚĂĚĞĚĞŶŽǀĂƐĞŵŝƐƐƁĞƐĚĞŽƚĂƐ͕ŽƐŽƚŝƐƚĂƐŝŶĐŽƌƌĞƌĆŽŶŽƌŝƐĐŽ
ĚĞƚĞƌĞŵĂƐƵĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽŶŽĐĂƉŝƚĂůĚŽ&ƵŶĚŽĚŝůƵşĚĂ͕ĐĂƐŽĚĞĐŝĚĂŵƉŽƌŶĆŽĞǆĞƌĐĞƌƐĞƵĚŝƌĞŝƚŽĚĞ
ƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƉĂƌĂĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŶŽǀĂƐŽƚĂƐ͘

ϱ͘ϲ͘/ŶĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞŐĂƌĂŶƚŝĂĚĞĞůŝŵŝŶĂĕĆŽĚĞƌŝƐĐŽƐ͘ƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐŶŽ&ƵŶĚŽŶĆŽĐŽŶƚĂŵ
ĐŽŵŐĂƌĂŶƚŝĂĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŽƵĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞĂŽŵĞƐŵŽĐŽŶŐůŽŵĞƌĂĚŽĚŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŽƵĐŽŵƋƵĂůƋƵĞƌŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞƐĞŐƵƌŽŽƵ͕ĂŝŶĚĂĚŽ&ƵŶĚŽ'ĂƌĂŶƚŝĚŽƌĚĞƌĠĚŝƚŽƐͲ
&'͘

ϱ͘ϳ͘ ZŝƐĐŽ ĚĞ ĚĞƐĂƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽ͘ WŽƌ ƐĞ ƚƌĂƚĂƌ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞ ŶŽƐ ƚŝǀŽƐ ůǀŽƐ͕ ŚĄ
ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƋƵĞŽĐŽƌƌĂĂĚĞƐĂƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽ͕ƉĂƌĐŝĂůŽƵƚŽƚĂů͕ĚĞƚŝǀŽƐůǀŽƐƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵŽƵƋƵĞ
ǀĞŶŚĂŵĂĐŽŵƉŽƌĂĂƌƚĞŝƌĂ͘dĂůĚĞƐĂƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽƉŽĚĞĂĐĂƌƌĞƚĂƌĂƉĞƌĚĂĚĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚŽƐƚŝǀŽƐ
ůǀŽƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽŝŵƉĂĐƚĂƌŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽ&ƵŶĚŽ͘

EĆŽĞǆŝƐƚĞŐĂƌĂŶƚŝĂĚĞƋƵĞĂŝŶĚĞŶŝǌĂĕĆŽƉĂŐĂĂŽ&ƵŶĚŽƉĞůŽƉŽĚĞƌĞǆƉƌŽƉƌŝĂŶƚĞƐĞũĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂ
ĂŝŶĚĞŶŝǌĂĕĆŽĚŽƐĚĂŶŽƐƐŽĨƌŝĚŽƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͘

ϱ͘ϴ͘ZŝƐĐŽĚĞƐŝŶŝƐƚƌŽ͘EŽĐĂƐŽĚĞƐŝŶŝƐƚƌŽĞŶǀŽůǀĞŶĚŽĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞĨşƐŝĐĂĚŽƐƚŝǀŽƐůǀŽƐ͕ŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ
ŽďƚŝĚŽƐ ƉĞůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĚŽ ƐĞŐƵƌŽ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ ĚĞƉĞŶĚĞƌĆŽ ĚĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ĐŽŵƉĂŶŚŝĂ ƐĞŐƵƌĂĚŽƌĂ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ ĂƉſůŝĐĞ Ă ƐĞƌ ĐĞůĞďƌĂĚĂ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĂƐ
ŝŶĚĞŶŝǌĂĕƁĞƐƋƵĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƐĞƌĆŽƉĂŐĂƐƉĞůĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂƐĞŐƵƌĂĚŽƌĂƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ
ƉĂƌĂĂƌĞƉĂƌĂĕĆŽĚŽĚĂŶŽƐŽĨƌŝĚŽƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐŐĞƌĂŝƐĚĂĂƉſůŝĐĞ͘EĂŚŝƉſƚĞƐĞ
ĚĞŽƐǀĂůŽƌĞƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĂŐŽƐƉĞůĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂƐĞŐƵƌĂĚŽƌĂǀŝƌĞŵĂƐĞƌŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂƌĞƉĂƌĂƌ
ŽĚĂŶŽƐŽĨƌŝĚŽƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͕ĚĞǀĞƌĄƐĞƌĐŽŶǀŽĐĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐƉĂƌĂƋƵĞŽƐŽƚŝƐƚĂƐ
ĚĞůŝďĞƌĞŵŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂƐĞƌĂĚŽƚĂĚŽ͘

ϱ͘ϵ͘ZŝƐĐŽĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͘K&ƵŶĚŽ͕ŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽĚŽƐƚŝǀŽƐůǀŽƐ͕ĞƐƚĂƌĄ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƐƵũĞŝƚŽ ĂŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ ƌĂƚĞŝŽƐ ĚĞ ŽďƌĂƐ Ğ
ƌĞĨŽƌŵĂƐ͕ƉŝŶƚƵƌĂ͕ĚĞĐŽƌĂĕĆŽ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽ͕ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ŝŶĚĞŶŝǌĂĕƁĞƐ
ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ŽƵƚƌĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ƋƵĞ ŶĆŽ ƐĞũĂŵ ƌŽƚŝŶĞŝƌĂƐ ŶĂ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĚŽƐ
/ŵſǀĞŝƐ͘ K ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƚĂŝƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ƉŽĚĞ ĞŶƐĞũĂƌ ƵŵĂ ƌĞĚƵĕĆŽ ŶĂ ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĂƐ ŽƚĂƐ͘ K
&ƵŶĚŽĞƐƚĂƌĄƐƵũĞŝƚŽĂĚĞƐƉĞƐĂƐĞĐƵƐƚŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞĂĕƁĞƐũƵĚŝĐŝĂŝƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂĂĐŽďƌĂŶĕĂ
ĚĞĂůƵŐƵĠŝƐŝŶĂĚŝŵƉůŝĚŽƐ͕ĂĕƁĞƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ;ĚĞƐƉĞũŽ͕ƌĞŶŽǀĂƚſƌŝĂ͕ƌĞǀŝƐŝŽŶĂů͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐͿ͕ďĞŵĐŽŵŽ
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐŝŶĂĚŝŵƉůŝĚĂƐƉĞůŽƐůŽĐĂƚĄƌŝŽƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽƚƌŝďƵƚŽƐ͕ĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŶĚŽŵŝŶŝĂŝƐ͕
ďĞŵĐŽŵŽĐƵƐƚŽƐƉĂƌĂƌĞĨŽƌŵĂŽƵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚŽƐ/ŵſǀĞŝƐ͘

ϱ͘ϭϬ͘ ZŝƐĐŽ ĚĂƐ ĐŽŶƚŝŶŐġŶĐŝĂƐ ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͘ WŽƌ ƐĞ ƚƌĂƚĂƌ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ Ğŵ /ŵſǀĞŝƐ͕ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ
ĐŽŶƚŝŶŐġŶĐŝĂƐĂŵďŝĞŶƚĂŝƐƉŽĚĞŵŝŵƉůŝĐĂƌĞŵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐƉĞĐƵŶŝĄƌŝĂƐ;ŝŶĚĞŶŝǌĂĕƁĞƐĞŵƵůƚĂƐ
ƉŽƌ ƉƌĞũƵşǌŽƐ ĐĂƵƐĂĚŽƐ ĂŽ ŵĞŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞͿ ƉĂƌĂ Ž &ƵŶĚŽ͘ K ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƚĂŝƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ƉĞĐƵŶŝĄƌŝĂƐƉŽĚĞĞŶƐĞũĂƌƵŵĂƌĞĚƵĕĆŽŶĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐŽƚĂƐ͘
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ϱ͘ϭϭ͘ ZŝƐĐŽ ĚĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽ ĚĂ ĂƌƚĞŝƌĂ͘ K &ƵŶĚŽ ĚĞƐƚŝŶĂƌĄ ƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĐĂƉƚĂĚŽƐƉĂƌĂĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚŽƐƚŝǀŽƐůǀŽƐ͕ĞŽƐĂůĚŽƌĞƐƚĂŶƚĞƐĞĚĞƐƚŝŶĂƌĄăĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚŽƐƚŝǀŽƐĚĞ
ZĞŶĚĂ &ŝǆĂ͕ ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĂƌĆŽ Ž ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă WŽůşƚŝĐĂ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘

ƐƐŝŵ ƐĞŶĚŽ͕ ŶĆŽ ĐŽŵƉƁĞ Ž ĞƐĐŽƉŽ ĚĂ WŽůşƚŝĐĂ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƌ ŽƐ ƚŝǀŽƐ ůǀŽƐ ƋƵĞ Ž
&ƵŶĚŽĚĞǀĞƌĄĂĚƋƵŝƌŝƌŽƋƵĞŐĞƌĂƵŵĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĚĂĂƌƚĞŝƌĂ͕ĞƐƚĂŶĚŽŽ&ƵŶĚŽĞǆƉŽƐƚŽĂŽƐƌŝƐĐŽƐ
ŝŶĞƌĞŶƚĞƐăĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĚĂĂƌƚĞŝƌĂƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞŶŽƐƚŝǀŽƐůǀŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŶŽƐƚŝǀŽƐĚĞZĞŶĚĂ
&ŝǆĂ͘

ϱ͘ϭϮ͘ZŝƐĐŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ͘>ĞŝŶǑϵ͘ϳϳϵͬϵϵĞƐƚĂďĞůĞĐĞƋƵĞŽƐĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĆŽ
ŝƐĞŶƚŽƐ ĚĞ ƚƌŝďƵƚĂĕĆŽ ƐŽďƌĞ Ă ƐƵĂ ƌĞĐĞŝƚĂ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ĂƉůŝƋƵĞŵ ƌĞĐƵƌƐŽƐ Ğŵ
ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐƋƵĞŶĆŽƚĞŶŚĂŵĐŽŵŽĐŽŶƐƚƌƵƚŽƌ͕ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƌŽƵƐſĐŝŽ͕ĐŽƚŝƐƚĂƋƵĞ
ĚĞƚĞŶŚĂ͕ŝƐŽůĂĚĂŵĞŶƚĞŽƵĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵƉĞƐƐŽĂƐĂĞůĞůŝŐĂĚĂƐ͕ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůƐƵƉĞƌŝŽƌĂϮϱй;ǀŝŶƚĞĞ
ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚĞƐƵĂƐĐŽƚĂƐ͘

ŝŶĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂ>ĞŝŶǑϵ͘ϳϳϵͬϵϵ͕ŽƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐĂŽƐĐŽƚŝƐƚĂƐ͕ƋƵĂŶĚŽĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ͕
ĞŽƐŐĂŶŚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂůĂƵĨĞƌŝĚŽƐƐĆŽƚƌŝďƵƚĂĚŽƐŶĂĨŽŶƚĞƉĞůĂĂůşƋƵŽƚĂĚĞϮϬй;ǀŝŶƚĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͘EĆŽ
ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ĐĂƐŽŽĨƵŶĚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽǀĞŶŚĂĂƚĞƌ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϱϬ;ĐŝŶƋƵĞŶƚĂͿĐŽƚŝƐƚĂƐ͕
ĐĂĚĂĐŽƚŝƐƚĂŶĆŽƐĞũĂƚŝƚƵůĂƌĚĞĐŽƚĂƐƋƵĞůŚĞĚĞƌĞŵĚŝƌĞŝƚŽĂŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂ
ϭϬй ;ĚĞǌ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĚŽ ƚŽƚĂů ĚĞ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ĂƵĨĞƌŝĚŽƐ ƉĞůŽ ĨƵŶĚŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ Ğ͕
ĂŝŶĚĂ͕ƚĞŶŚĂƐƵĂƐĐŽƚĂƐĂĚŵŝƚŝĚĂƐăŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĞŵďŽůƐĂƐĚĞǀĂůŽƌĞƐŽƵŶŽŵĞƌĐĂĚŽ
ĚĞ ďĂůĐĆŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž ĂƌƚŝŐŽ ϯǑ͕ ƉĂƌĄŐƌĂĨŽ ƷŶŝĐŽ͕ ŝŶĐŝƐŽ //͕ ĚĂ >Ğŝ ŶǑ ϭϭ͘ϬϯϯͬϬϰ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂůƚĞƌĂĚĂ͕ŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐƉĞůŽ ĨƵŶĚŽĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ ăƐƉĞƐƐŽĂƐ
ĨşƐŝĐĂƐĨŝĐĂƌĆŽŝƐĞŶƚŽƐĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂŶĂĨŽŶƚĞĞŶĂĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞĂũƵƐƚĞĂŶƵĂůĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐĨşƐŝĐĂƐ͘

ĞƐƐĂ ĨŽƌŵĂ͕ Ž &ƵŶĚŽ ĂƉĞŶĂƐ ƚĞƌĄ ƌĞĨĞƌŝĚŽ ďĞŶĞĨşĐŝŽ ĨŝƐĐĂů ĐĂƐŽ ƐĞũĂŵ ĂƚĞŶĚŝĚĂƐ ĂƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ
ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͗;ŝͿƉŽƐƐƵĂ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϱϬ;ĐŝŶƋƵĞŶƚĂͿŽƚŝƐƚĂƐ͖;ŝŝͿƚĞŶŚĂƐƵĂƐŽƚĂƐĂĚŵŝƚŝĚĂƐĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ
ŶŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞďŽůƐĂĚĞǀĂůŽƌĞƐŽƵĚĞďĂůĐĆŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ͖ĞĚĞƐĚĞƋƵĞ;ŝŝŝͿŽŽƚŝƐƚĂ͕ƉĞƐƐŽĂĨşƐŝĐĂ͕ŶĆŽ
ƐĞũĂƚŝƚƵůĂƌĚĞŽƚĂƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵϭϬй;ĚĞǌƉŽƌĐĞŶƚŽͿŽƵŵĂŝƐĚĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĂƐŽƚĂƐŽƵĐƵũĂƐ
ŽƚĂƐůŚĞĚĞƌĞŵĚŝƌĞŝƚŽĂŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭϬй;ĚĞǌƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƚŽƚĂůĚĞ
ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĂƵĨĞƌŝĚŽƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͘

KƐ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĂƐ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĚĞ ƌĞŶĚĂ ĨŝǆĂ Ğ ǀĂƌŝĄǀĞů ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉĞůŽ &ƵŶĚŽ ĞƐƚĂƌĆŽ ƐƵũĞŝƚŽƐ ă
ŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚŽ/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂZĞƚŝĚŽŶĂ&ŽŶƚĞĂĂůşƋƵŽƚĂĚĞϮϬй;ǀŝŶƚĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ
>ĞŝŶǑϵ͘ϳϳϵͬϵϵ͕ĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƋƵĞ ƉŽĚĞƌĄĂĨĞƚĂƌĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĞƐƉĞƌĂĚĂƉĂƌĂĂƐŽƚĂƐ͘EĆŽĞƐƚĄ
ƐƵũĞŝƚĂĂĞƐƚĂƚƌŝďƵƚĂĕĆŽĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽƉƌŽĚƵǌŝĚĂƉŽƌ>ĞƚƌĂƐ,ŝƉŽƚĞĐĄƌŝĂƐ͕ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐ
/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĞ>ĞƚƌĂƐĚĞƌĠĚŝƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ>ĞŝŶǑϭϮ͘ϬϮϰͬϬϵ͘

ŵƌĂǌĆŽĚĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐăWƌŝŵĞŝƌĂŵŝƐƐĆŽŶĂƋƵĂůŶĆŽƐĞƌĄĂƚŝŶŐŝĚŽŽŵşŶŝŵŽĚĞϱϬ
;ĐŝŶƋƵĞŶƚĂͿŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ͕ŽƐŽƚŝƐƚĂƐŶĆŽƚĞƌĆŽĂƐƉƌĞƌƌŽŐĂƚŝǀĂƐĚĞŝƐĞŶĕĆŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĂĐŝŵĂ
ƌĞĨĞƌŝĚŽ͘

ϭϯ
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ŝŶĚĂ͕ ĞŵďŽƌĂ ĂƐ ƌĞŐƌĂƐ ƚƌŝďƵƚĄƌŝĂƐ ĚŽƐ ĨƵŶĚŽƐ ĞƐƚĞũĂŵ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ĚĞƐĚĞ Ă ĞĚŝĕĆŽ ĚŽ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ
ĚŝƉůŽŵĂůĞŐĂů͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞƉŽƌŽĐĂƐŝĆŽĚĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĞƵŵŶŽǀŽŵĂŶĚĂƚŽƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͕ĞǆŝƐƚĞŽƌŝƐĐŽĚĞ
ƚĂůƌĞŐƌĂƐĞƌŵŽĚŝĨŝĐĂĚĂŶŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞƵŵĂĞǀĞŶƚƵĂůƌĞĨŽƌŵĂƚƌŝďƵƚĄƌŝĂ͘

ƐƐŝŵ͕ŽƌŝƐĐŽƚƌŝďƵƚĄƌŝŽĞŶŐůŽďĂŽƌŝƐĐŽĚĞƉĞƌĚĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞŶŽǀŽƐƚƌŝďƵƚŽƐŽƵĚĞ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽĚŝǀĞƌƐĂĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽǀŝŐĞŶƚĞƐŽďƌĞĂŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌƚƌŝďƵƚŽƐŽƵĂƌĞǀŽŐĂĕĆŽ
ĚĞ ŝƐĞŶĕƁĞƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ͕ ƐƵũĞŝƚĂŶĚŽ Ž &ƵŶĚŽ ŽƵ ƐĞƵƐ ŽƚŝƐƚĂƐ Ă ŶŽǀŽƐ ƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽƐ ŶĆŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ
ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͘

ϱ͘ϭϯ͘ZŝƐĐŽƐĚŽƉƌĂǌŽ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĂƐŽƚĂƐĠƵŵŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͕
ƉŽĚĞŚĂǀĞƌĂůŐƵŵĂŽƐĐŝůĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌĚĂŽƚĂ͕ŚĂǀĞŶĚŽĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ĚĞĂĐĂƌƌĞƚĂƌƉĞƌĚĂƐ
ĚŽĐĂƉŝƚĂůĂƉůŝĐĂĚŽƉĞůŽŽƚŝƐƚĂŽƵĨĂůƚĂĚĞĚĞŵĂŶĚĂŶĂǀĞŶĚĂĚĂƐŽƚĂƐĞŵŵĞƌĐĂĚŽƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽ͘

ϱ͘ϭϰ͘ ZŝƐĐŽ ũƵƌşĚŝĐŽ͘ dŽĚĂ Ă ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ ĚŽ ŵŽĚĞůŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽ Ğ ũƵƌşĚŝĐŽ ĚĞƐƚĞ &ƵŶĚŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ Ƶŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ƌŝŐŽƌĞƐ Ğ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĚĞ ƉĂƌƚĞ Ă ƉĂƌƚĞ ĞƐƚŝƉƵůĂĚĂƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ƉƷďůŝĐŽƐ ŽƵ ƉƌŝǀĂĚŽƐ ƚĞŶĚŽ ƉŽƌ ĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐ Ă ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ Ğŵ ǀŝŐŽƌ͘ ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ Ğŵ ƌĂǌĆŽ ĚĂ ƉŽƵĐĂ
ŵĂƚƵƌŝĚĂĚĞĞĚĂĨĂůƚĂĚĞƚƌĂĚŝĕĆŽĞũƵƌŝƐƉƌƵĚġŶĐŝĂŶŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞĐĂƉŝƚĂŝƐďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ŶŽƋƵĞƚĂŶŐĞĂ
ĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ĞŵƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞĞƐƚƌĞƐƐĞ͕ƉŽĚĞƌĄŚĂǀĞƌƉĞƌĚĂƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐ
ĞŵƌĂǌĆŽĚŽĚŝƐƉġŶĚŝŽĚĞƚĞŵƉŽĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚŽĂƌĐĂďŽƵĕŽĐŽŶƚƌĂƚƵĂůĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ͘

ϱ͘ϭϱ͘ ZŝƐĐŽƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ͘ KƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ƚĞƌĆŽ ĚŝƌĞŝƚŽ ĂŽ ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƐĞƌĆŽ͕
ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚŽƐǀĂůŽƌĞƐƉĂŐŽƐĂƚşƚƵůŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚŽƐ/ŵſǀĞŝƐ͘ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕Ž&ƵŶĚŽ
ĞƐƚĂƌĄĞǆƉŽƐƚŽĂŽƐƌŝƐĐŽƐĚĞŶĆŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽƐůŽĐĂƚĄƌŝŽƐĚŽƐĂůƵŐƵĠŝƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐŽƵ
ŽƵƚƌĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞůŽĐĂĕĆŽĂƐĞƌĞŵĨŝƌŵĂĚŽƐ͘

ϱ͘ϭϲ͘ZŝƐĐŽĚĞǀĂĐąŶĐŝĂĚŽƐ/ŵſǀĞŝƐ͘dĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂƋƵĞŽ&ƵŶĚŽƚĞŵĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞ
Ă ůŽĐĂĕĆŽ ĚŽƐ /ŵſǀĞŝƐ͕ ĂŝŶĚĂ ƋƵĞ Ž ŽŶƐƵůƚŽƌ /ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ ĐĂƐŽ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ͕ ƐĞũĂ ĂƚŝǀŽ Ğ ƉƌŽďŽ ŶĂ
ĐŽŶĚƵĕĆŽĚĂŐĞƐƚĆŽĚĂƐůŽĐĂĕƁĞƐĞĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚŽƐ/ŵſǀĞŝƐ͕ĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽ&ƵŶĚŽƉŽĚĞƌĄƐŽĨƌĞƌ
ŽƐĐŝůĂĕĆŽĞŵĐĂƐŽĚĞǀĂĐąŶĐŝĂĚŽƋƵĂůƋƵĞƌĚŽƐ/ŵſǀĞŝƐ͕ƉĞůŽƉĞƌşŽĚŽƋƵĞƉĞƌĚƵƌĂƌĂǀĂĐąŶĐŝĂ͘

ϱ͘ϭϳ͘ZŝƐĐŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽă ŽĨĞƌƚĂ ǀŝĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϲ͘dĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂƋƵĞĂƐŽƚĂƐĚĂWƌŝŵĞŝƌĂ
ŵŝƐƐĆŽ ƐĞƌĆŽ ŽĨĞƌƚĂĚĂƐ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϰϳϲ͕ ƚĂů ŽĨĞƌƚĂ ĞƐƚĂƌĄ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ
ĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽƉĞƌĂŶƚĞĂsD͕ĞƐƚĂŶĚŽŽƐŽƚŝƐƚĂƐƋƵĞƐƵďƐĐƌĞǀĞƌĞŵŽƚĂƐŶŽąŵďŝƚŽĚĞƚĂů
ŽĨĞƌƚĂĞǆƉŽƐƚŽƐĂŽƐƌŝƐĐŽƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐĂƚĂůĚŝƐƉĞŶƐĂĚĞĂŶĄůŝƐĞĚĂsD͘

ϱ͘ϭϴ͘ ZŝƐĐŽ ĚĞ ƌĞǀŝƐĆŽ ũƵĚŝĐŝĂů ĚŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ůŽĐĂĕĆŽ͘ ŽŶĨŽƌŵĞ ĚŝƐƉƁĞ Ž ĂƌƚŝŐŽ ϱϭ ĚĂ >Ğŝ ŶǑ
ϴ͘Ϯϰϱͬϵϭ͕ŶĂƐůŽĐĂĕƁĞƐĚĞŝŵſǀĞŝƐŶĆŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂŝƐ͕ŽůŽĐĂƚĄƌŝŽƚĞƌĄĚŝƌĞŝƚŽăƌĞŶŽǀĂĕĆŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͕
ƉŽƌŝŐƵĂůƉƌĂǌŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞ͕ĐƵŵƵůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͗/–ŽĐŽŶƚƌĂƚŽĂƌĞŶŽǀĂƌƚĞŶŚĂƐŝĚŽĐĞůĞďƌĂĚŽƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽ
Ğ ĐŽŵ ƉƌĂǌŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͖ // Ͳ Ž ƉƌĂǌŽ ŵşŶŝŵŽ ĚŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽ Ă ƌĞŶŽǀĂƌ ŽƵ Ă ƐŽŵĂ ĚŽƐ ƉƌĂǌŽƐ
ŝŶŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƐĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĞƐĐƌŝƚŽƐƐĞũĂĚĞĐŝŶĐŽĂŶŽƐ͖///ͲŽůŽĐĂƚĄƌŝŽĞƐƚĞũĂĞǆƉůŽƌĂŶĚŽƐĞƵŶĞŐſĐŝŽ͕
ŶŽŵĞƐŵŽƌĂŵŽ͕ƉĞůŽƉƌĂǌŽŵşŶŝŵŽĞŝŶŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽĚĞƚƌġƐĂŶŽƐ͘ŵĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞŶĆŽƐĞũĂ

ϭϰ

135

1º RTD-RJ Protocolo 1909566 Selo ECQD52926-FBF. RJ,18/07/2018
Nº de controle: e25a9fa0560c960239ad5fe1cbc0955f

ĚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚŽ &ƵŶĚŽ ƌĞŶŽǀĂƌŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ůŽĐĂĕĆŽ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ ŽƐ ůŽĐĂƚĄƌŝŽƐ ;ůŽũŝƐƚĂƐͿ ƉŽĚĞƌĆŽ
ƉůĞŝƚĞĂƌĂƌĞŶŽǀĂĕĆŽĐŽŵƉƵůƐſƌŝĂĚĞƐƚĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͘ŝŶĚĂĞŵĨƵŶĕĆŽĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞůŽĐĂĕĆŽ͕ƐĞ͕
ĚĞĐŽƌƌŝĚŽƐƚƌġƐĂŶŽƐĚĞǀŝŐġŶĐŝĂĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽŽƵĚĞĂĐŽƌĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ŶĆŽŚŽƵǀĞƌĂĐŽƌĚŽĞŶƚƌĞ&ƵŶĚŽ
ĞůŽĐĂƚĄƌŝŽƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌĚĂůŽĐĂĕĆŽ͕ƉŽĚĞƌĄƐĞƌƉĞĚŝĚĂĂƌĞǀŝƐĆŽũƵĚŝĐŝĂůĚŽĂůƵŐƵĞůĂĨŝŵĚĞĂũƵƐƚĄͲůŽ
ĂŽ ƉƌĞĕŽ ĚŽ ŵĞƌĐĂĚŽ͘ Žŵ ŝƐƐŽ͕ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ůŽĐĂĕĆŽ ƉŽĚĞƌĆŽ ǀĂƌŝĂƌ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚĞ
ŵĞƌĐĂĚŽ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ă ĠƉŽĐĂ ĚĂ ĂĕĆŽ ƌĞǀŝƐŝŽŶĂů Ğ͕ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ŝŵƉĂĐƚĂƌ ŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă
ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐŽƚĂƐ͘

ϱ͘ϭϵ͘ZŝƐĐŽĚĞĚĞƐǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĚŽƐ/ŵſǀĞŝƐ͘ŽŵŽŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽ&ƵŶĚŽĚĞƐƚŝŶĂŵͲƐĞăĂƉůŝĐĂĕĆŽŶŽƐ
/ŵſǀĞŝƐ͕ Ƶŵ ĨĂƚŽƌ ƋƵĞ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ůĞǀĂĚŽ Ğŵ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă
ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽ &ƵŶĚŽ ĠŽ ƉŽƚĞŶĐŝĂůĞĐŽŶƀŵŝĐŽ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĂŵĠĚŝŽ Ğ ůŽŶŐŽ ƉƌĂǌŽ͕ ĚĂ ƌĞŐŝĆŽŽŶĚĞ
ĞƐƚĆŽůŽĐĂůŝǌĂĚŽƐŽƐŵĞƐŵŽƐ͘ĂŶĄůŝƐĞĚŽƉŽƚĞŶĐŝĂůĞĐŽŶƀŵŝĐŽĚĂƌĞŐŝĆŽĚĞǀĞƐĞĐŝƌĐƵŶƐĐƌĞǀĞƌŶĆŽ
ƐŽŵĞŶƚĞ ĂŽ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĞĐŽŶƀŵŝĐŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ ĐŽŵŽ ƚĂŵďĠŵ ĚĞǀĞ ůĞǀĂƌ Ğŵ ĐŽŶƚĂ Ă ĞǀŽůƵĕĆŽ ĚĞƐƚĞ
ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĞĐŽŶƀŵŝĐŽ ĚĂ ƌĞŐŝĆŽ ŶŽ ĨƵƚƵƌŽ͕ ƚĞŶĚŽ Ğŵ ǀŝƐƚĂ Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĞǀĞŶƚƵĂů ĚĞĐĂĚġŶĐŝĂ
ĞĐŽŶƀŵŝĐĂ ĚĂ ƌĞŐŝĆŽ͕ ĐŽŵ ŝŵƉĂĐƚŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ ĚŝƌĞƚŽ ƐŽďƌĞ Ž ǀĂůŽƌ ĚŽƐ /ŵſǀĞŝƐ ůŽĐĂĚŽƐ Ğ͕ ƉŽƌ
ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂ͕ƐŽďƌĞĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐŽƚĂƐ͘

ϱ͘ϮϬ͘ ZŝƐĐŽ ĚĞ ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ĚĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů ă ůŽĐĂĕĆŽ͘ Ɛ ƌĞĐĞŝƚĂƐ ĚŽ &ƵŶĚŽ ĚĞĐŽƌƌĞŵ
ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƐĚĞĂůƵŐƵĠŝƐĚŽƐ/ŵſǀĞŝƐ͘ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ĐĂƐŽĂ>ĞŝŶǑϴ͘ϮϰϱͬϵϭƐĞũĂ
ĂůƚĞƌĂĚĂĚĞŵĂŶĞŝƌĂĨĂǀŽƌĄǀĞůĂůŽĐĂƚĄƌŝŽƐ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽĞƐĞŵůŝŵŝƚĂĕĆŽ͕ĐŽŵƌĞůĂĕĆŽĂ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐƉĂƌĂƌĞŶŽǀĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞůŽĐĂĕĆŽĞĚĞĨŝŶŝĕĆŽĚĞǀĂůŽƌĞƐĚĞĂůƵŐƵĞůͿĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ
ĚŽ&ƵŶĚŽƉŽĚĞƌĄƐĞƌĂĨĞƚĂĚĂĂĚǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ͘

ϱ͘Ϯϭ͘ ZŝƐĐŽ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͘ dĞŶĚŽ Ğŵ ǀŝƐƚĂ ƋƵĞ Ž &ƵŶĚŽ ƉŽĚĞ ĂĚƋƵŝƌŝƌ ƚŝǀŽƐ ůǀŽƐ Ğŵ ĨĂƐĞ ĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͕ŚĄŽƌŝƐĐŽĚĞƋƵĞŽƚĞŵƉŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵƉƌŽũĞƚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ
ƐĞĞƐƚĞŶĚĂƉŽƌƉƌŽďůĞŵĂƐŶĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͕ĞŵƌĂǌĆŽĚĞĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐŶĂŽďƚĞŶĕĆŽĚĞĂůǀĂƌĄƐĞůŝĐĞŶĕĂƐ
ĞŵŝƚŝĚĂƐƉŽƌſƌŐĆŽƐƉƷďůŝĐŽƐŽƵĂƚĠŵĞƐŵŽƉŽƌĨĂƚŽƌĞƐĐůŝŵĄƚŝĐŽƐŽƵƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐƋƵĞƉŽƐƐĂŵ
ĂĨĞƚĂƌĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞŽƐƉƌĂǌŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ͘ƚƌĂƐŽƐŶĂĞŶƚƌĞŐĂĚĂƐŽďƌĂƐƉŽĚĞŵĂĨĞƚĂƌŽ
ƉƌĂǌŽĞƐƚŝŵĂĚŽƉĂƌĂŝŶşĐŝŽĚŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐůŽĐĂƚŝǀŽƐĞ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞ͕ĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽ
&ƵŶĚŽ͘

ŝŶĚĂ͕ŚĄŽƌŝƐĐŽĚĞĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐƵƐƚŽƐĚĞŽďƌĂƐĚĞǀŝĚŽĂŽƐƵƌŐŝŵĞŶƚŽĚĞĞǀĞŶƚŽƐŝŶĞƐƉĞƌĂĚŽƐŽƵƉŽƌ
ĂƵŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ĐƵƐƚŽƐ ĚĞ ŵĂƚĠƌŝĂƐ ƉƌŝŵĂƐ ŽƵ ŵĆŽ ĚĞ ŽďƌĂ ĂůĠŵ ĚĞ ŶĆŽ ĞǆŝƐƚŝƌ ŐĂƌĂŶƚŝĂ ƋƵĞ ĂƐ
ĐŽŶƐƚƌƵƚŽƌĂƐĐƵŵƉƌŝƌĆŽƚŽĚĂƐĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞĨŝŶŝĚĂƐŶŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĂƐƐŝŶĂĚŽƐ͕ŽƋƵĞ
ƉŽĚĞŝŵƉĂĐƚĂƌŶĂŐĞƌĂĕĆŽĚĞƌĞĐĞŝƚĂĚŽƉƌŽũĞƚŽĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŶĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽ&ƵŶĚŽ͘

ϱ͘ϮϮ͘ EĆŽ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ƉĞůŽ &ƵŶĚŽ͘  WŽůşƚŝĐĂ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞƐĐƌŝƚĂ ŶĞƐƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞ ƋƵĞ Ž &ƵŶĚŽ ĨŽŝ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ ƉĂƌĂ ŽďƚĞƌ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ůŽŶŐŽ ƉƌĂǌŽ͕
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ŶŽƐ ƚŝǀŽƐ ůǀŽƐ Ğ ŶŽƐ ƚŝǀŽƐ ĚĞ ZĞŶĚĂ &ŝǆĂ͘ EĆŽ ŚĄ
ŐĂƌĂŶƚŝĂƐĚĞƋƵĞŚĂǀĞƌĄŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌĂŽ&ƵŶĚŽŝŶǀĞƐƚŝƌ
ƚŽĚŽƐŽƐƐĞƵƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞŵĂƚŝǀŽƐƋƵĞƐĂƚŝƐĨĂĕĂŵŽƐƐĞƵƐŽďũĞƚŝǀŽƐ͕ŶĞŵĚĞƋƵĞƚĂŝƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽůĞǀĂƌĆŽăƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͘ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞ
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ŶĞŐſĐŝŽƐĂƚƌĂƚŝǀĂƐĠĚŝĨşĐŝůĞĞŶǀŽůǀĞƵŵŐƌĂŶĚĞŐƌĂƵĚĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂ͘K&ƵŶĚŽĐŽŵƉĞƚŝƌĄƉĞůĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽ
ĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĐŽŵŵƵŝƚŽƐŽƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ͕ĂůŐƵŶƐĚŽƐƋƵĂŝƐĚŝƐƉŽŶĚŽĚĞŵĂŝƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽƋƵĞ
Ž&ƵŶĚŽ͘dĂŝƐĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞƐƉŽĚĞŵŝŶĐůƵŝƌŽƵƚƌŽƐĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽƉĞƐƐŽĂƐĨşƐŝĐĂƐ͕
ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ Ğ ŽƵƚƌŽƐ ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂŝƐ͘ ůĠŵ ĚŝƐƐŽ͕ Ă ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĂƌĄƐƵũĞŝƚĂăƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͕ďĞŵĐŽŵŽ͕Ğŵ
ĂůŐƵŶƐ ĐĂƐŽƐ͕ ĂŽ ĐůŝŵĂ ƉŽůşƚŝĐŽ Ğ ƌĞŐƵůĂƚſƌŝŽ ǀŝŐĞŶƚĞ͘ EĆŽ ƐĞ ƉŽĚĞ ŐĂƌĂŶƚŝƌ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ
ĐƵŵƉƌŝƌĆŽ ƐƵĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĚĞ ƐƵďƐĐƌĞǀĞƌ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂƌ ĂƐ ŽƚĂƐ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ĐĂĚĂ Ƶŵ ĚĞ ƐĞƵƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐŽůĞƚŝŵĚĞ^ƵďƐĐƌŝĕĆŽ͘^ĞƵŵŽƚŝƐƚĂĚĞŝǆĂƌĚĞĞĨĞƚƵĂƌƚĂŝƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐƋƵĂŶĚŽĚĞǀŝĚŽƐ͕
Ğ ŽƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ĨĞŝƚŽƐ ƉĞůŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ŶĆŽ ŝŶĂĚŝŵƉůĞŶƚĞƐ ĨŽƌĞŵ ŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ĐŽďƌŝƌ ŽƐ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐŶĆŽĞĨĞƚƵĂĚŽƐ͕Ž&ƵŶĚŽƉŽĚĞƌĄŶĆŽĐŽŶƐĞŐƵŝƌƌĞĂůŝǌĂƌŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƉĂƌĂŽƋƵĂůƚĂŝƐ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĨŽƌĂŵĐŽŶǀŽĐĂĚŽƐ͘

ϱ͘Ϯϯ͘KƵƚƌŽƐƌŝƐĐŽƐĞǆſŐĞŶŽƐĂŽĐŽŶƚƌŽůĞĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͘K&ƵŶĚŽƚĂŵďĠŵƉŽĚĞƌĄĞƐƚĂƌƐƵũĞŝƚŽĂ
ŽƵƚƌŽƐ ƌŝƐĐŽƐ ĂĚǀŝŶĚŽƐ ĚĞ ŵŽƚŝǀŽƐ ĂůŚĞŝŽƐ ŽƵ ĞǆſŐĞŶŽƐ ĂŽ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ
ŵŽƌĂƚſƌŝĂ͕ŵƵĚĂŶĕĂ ŶĂƐ ƌĞŐƌĂƐ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ ĂŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ Ğŵ ŐĞƌĂů͕ŵƵĚĂŶĕĂƐ ŝŵƉŽƐƚĂƐ ĂŽƐ
ƚŝǀŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĂƌƚĞŝƌĂ͕ĂůƚĞƌĂĕĆŽŶĂƉŽůşƚŝĐĂŵŽŶĞƚĄƌŝĂ͕ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐŽƵƌĞƐŐĂƚĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ͕
ŽƐƋƵĂŝƐ͕ĐĂƐŽŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂĚŽƐ͕ƉŽĚĞƌĆŽĐĂƵƐĂƌŝŵƉĂĐƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽƐŽďƌĞĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽ&ƵŶĚŽĞŽ
ǀĂůŽƌĚĞƐƵĂƐŽƚĂƐ͘

ϱ͘Ϯϰ͘ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ŝůŝŵŝƚĂĚĂ ĚŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ͘ ĂĚĂ ƐƵďƐĐƌŝƚŽƌ ĚĞ ŽƚĂƐ ƉŽƐƐƵŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ
ŝůŝŵŝƚĂĚĂ ƉĞůĂƐ ĚşǀŝĚĂƐ Ğ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĚŽ &ƵŶĚŽ͘ ŽŵŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ ŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞ ƚŽƌŶĂƌ
ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ ƉŽƌ ĚşǀŝĚĂƐ ŽƵ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ Ž ƋƵĞ ƉŽĚĞ ƚĞƌ Ƶŵ ĞĨĞŝƚŽ ĂĚǀĞƌƐŽ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĂŽĐĂƉŝƚĂůŝŶǀĞƐƚŝĚŽƉĞůŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘

W1dh>Ks/–KWZKhZK͕DKZd/K>/Yh/K

ϲ͘ϭ͘K&ƵŶĚŽƚĞƌĄƉƌĂǌŽĚĞĚƵƌĂĕĆŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͘

ϲ͘Ϯ͘KĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌƉŽĚĞƌĄĞĨĞƚƵĂƌĂŵŽƌƚŝǌĂĕƁĞƐĚĞŽƚĂƐĂƋƵĂůƋƵĞƌŵŽŵĞŶƚŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞŽƉƌĂǌŽĚĞ
ĚƵƌĂĕĆŽ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ ĂŽ ƐĞƵ ĞǆĐůƵƐŝǀŽ ĐƌŝƚĠƌŝŽ Ğ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĞƐƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ŶĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞŽǀĂůŽƌĚŽƐŐĂŶŚŽƐĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚŽ&ƵŶĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞƐĞƵƐ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞŵĞͬŽƵĚĞƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŶŽƐƚŝǀŽƐƐĞũĂŵƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂƉĂŐĂƌŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞƚŽĚĂƐ
ĂƐĞǆŝŐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĞƌĞƐĞƌǀĂƐĚŽ&ƵŶĚŽ͘

ϲ͘Ϯ͘ϭ͘ƐŽƚĂƐƐĞƌĆŽĂŵŽƌƚŝǌĂĚĂƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĂŽŵŽŶƚĂŶƚĞƋƵĞŽǀĂůŽƌĚĞĐĂĚĂŽƚĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ >şƋƵŝĚŽ͕ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ŚŽƵǀĞƌ ĚĞƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ŽƵ
ƋƵĂůƋƵĞƌ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂŽƐ ƚŝǀŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚŽ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ ŶŽ ƉƌĂǌŽ
ŵĄǆŝŵŽĚĞϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĞƐĞƵƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͘

ϲ͘Ϯ͘Ϯ͘ WĂƌĂ ĨŝŶƐ ĚĞ ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ŽƚĂƐ͕ ƐĞƌĄ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ Ž ǀĂůŽƌ ĚĂ ŽƚĂ ĚŽ ŝĂ jƚŝů
ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌăĚĂƚĂĚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƉĂƌĐĞůĂĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĐĂůĐƵůĂĚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘

ϭϲ
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ϲ͘Ϯ͘ϯ͘YƵĂŶĚŽĂĚĂƚĂĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƉĂƌĂƋƵĂůƋƵĞƌƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐĐĂŝƌ
ĞŵĚŝĂƋƵĞƐĞũĂĨĞƌŝĂĚŽŶĂĐŝŽŶĂů͕ƚĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĞƌĄĞĨĞƚƵĂĚŽŶŽƉƌŝŵĞŝƌŽŝĂjƚŝůƐĞŐƵŝŶƚĞ͕
ƉĞůŽ ǀĂůŽƌ ĚĂ ŽƚĂ Ğŵ ǀŝŐŽƌ ŶŽ ϭǑ ;ƉƌŝŵĞŝƌŽͿ ŝĂ jƚŝů ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ă ĚĂƚĂ ĚŽ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘

ϲ͘Ϯ͘ϰ͘ ^ŽŵĞŶƚĞ ĨĂƌĆŽ ũƵƐ ĂŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ ƉĂƌĐĞůĂ ĚĞ ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ŽƚĂƐ ŽƐ
ŽƚŝƐƚĂƐƋƵĞĞƐƚŝǀĞƌĞŵŝŶƐĐƌŝƚŽƐŶŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞŽƚŝƐƚĂƐŽƵƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐŶĂĐŽŶƚĂĚĞĚĞƉſƐŝƚŽ
ĐŽŵŽŽƚŝƐƚĂƐŶŽƷůƚŝŵŽŝĂjƚŝůĚŽŵġƐĞŵƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌĂĂƉƵƌĂĕĆŽĚĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƉĂƌĐĞůĂĚĞ
ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ͘

ϲ͘ϯ͘EŽĐĂƐŽĚĞĚŝƐƐŽůƵĕĆŽŽƵůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ͕ŽǀĂůŽƌĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&ƵŶĚŽƐĞƌĄƉĂƌƚŝůŚĂĚŽĞŶƚƌĞŽƐ
ŽƚŝƐƚĂƐ͕ŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞƐƵĂƐŽƚĂƐ͕ĂƉſƐĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚŽƐƚŝǀŽƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽƚĂŝƐƚŝǀŽƐƐĞƌŽďũĞƚŽĚĞ
ĚĂĕĆŽĞŵƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ĂƉſƐŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƚŽĚĂƐĂƐĚşǀŝĚĂƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐĂŽ&ƵŶĚŽ͘

ϲ͘ϯ͘ϭ͘EĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ&ƵŶĚŽ͕ŽƵĚŝƚŽƌ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚĞǀĞƌĄĞŵŝƚŝƌƌĞůĂƚſƌŝŽ
ƐŽďƌĞĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ͕ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŶĚŽŽƉĞƌşŽĚŽ
ĞŶƚƌĞĂĚĂƚĂĚĂƐƷůƚŝŵĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂƵĚŝƚĂĚĂƐĞĂĚĂƚĂĚĂĞĨĞƚŝǀĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ
ĚŽ&ƵŶĚŽ͘

ϲ͘ϯ͘Ϯ͘ĞǀĞƌĄĐŽŶƐƚĂƌĚĂƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽ&ƵŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚĂƐ
ŶŽŝƚĞŵϲ͘ϯ͘ϭ͕ĂĐŝŵĂĂŶĄůŝƐĞƋƵĂŶƚŽĂƚĞƌĞŵŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐƐŝĚŽŽƵŶĆŽĞĨĞƚƵĂĚŽƐ
ĞŵĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞƋƵŝƚĂƚŝǀĂƐĞĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͕ďĞŵĐŽŵŽƋƵĂŶƚŽă
ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂŽƵŶĆŽĚĞĚĠďŝƚŽƐ͕ĐƌĠĚŝƚŽƐ͕ĂƚŝǀŽƐŽƵƉĂƐƐŝǀŽƐŶĆŽĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐ͘

ϲ͘ϯ͘ϯ͘ƉſƐĂƉĂƌƚŝůŚĂĚŽƐƚŝǀŽƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽŝƚĞŵϲ͘ϯ͕ĂĐŝŵĂ͕ŽƐŽƚŝƐƚĂƐƉĂƐƐĂƌĆŽĂƐĞƌŽƐ
ƷŶŝĐŽƐ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ ƉĞůŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ũƵĚŝĐŝĂŝƐ Ğ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ ĞǆŝŵŝŶĚŽ Ž
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ Ğ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ŽƵƚƌŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽ ĚŽ &ƵŶĚŽ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞŽƵƀŶƵƐ͕ĞǆĐĞƚŽĞŵĐĂƐŽĚĞĐŽŵƉƌŽǀĂĚŽĚŽůŽŽƵĐƵůƉĂĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͘

ϲ͘ϯ͘ϰ͘ EĂƐ ŚŝƉſƚĞƐĞƐ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ŽƵ ĚŝƐƐŽůƵĕĆŽ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ ƌĞŶƷŶĐŝĂ ŽƵ ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĚŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ ŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ƐĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞŵ Ă ƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌ ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ Ă ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ
ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽƉƌŽĐĞƐƐƵĂůŶŽƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐĚĞƋƵĞŽ&ƵŶĚŽ
ƐĞũĂƉĂƌƚĞ͕ĚĞĨŽƌŵĂĂĞǆĐůƵŝƌŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͘

ϲ͘ϯ͘ϱ͘KƐǀĂůŽƌĞƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽƐĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐŽƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐĚĞƋƵĞ
Ž&ƵŶĚŽĠƉĂƌƚĞŶĆŽƐĞƌĆŽŽďũĞƚŽĚĞƉĂƌƚŝůŚĂƉŽƌŽĐĂƐŝĆŽĚĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽŽƵĚŝƐƐŽůƵĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂ
ŶŽ/ƚĞŵϲ͘ϯ͕ĂĐŝŵĂ͕ĂƚĠƋƵĞĂƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽƉƌŽĐĞƐƐƵĂůŶŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐŽƵ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ ƐĞũĂ ĞĨĞƚŝǀĂĚĂ͕ ĚĞŝǆĂŶĚŽ Ž ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĚĞ ĨŝŐƵƌĂƌ ĐŽŵŽ ƉĂƌƚĞ ĚŽƐ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͘


ϭϳ

138
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ϲ͘ϯ͘ϲ͘ K ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ Ğ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ Ğŵ ŶĞŶŚƵŵĂ
ŚŝƉſƚĞƐĞ͕ĂƉſƐĂƉĂƌƚŝůŚĂĚĞƚŝǀŽƐ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽŽƵƌĞŶƷŶĐŝĂ͕ƐĞƌĄƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌ
ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚŽƐƚŝǀŽƐ͕ŽƵƉŽƌĞǀĞŶƚƵĂŝƐƉƌĞũƵşǌŽƐǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ
&ƵŶĚŽ͕ĞǆĐĞƚŽĞŵĐĂƐŽĚĞĐŽŵƉƌŽǀĂĚŽĚŽůŽŽƵĐƵůƉĂĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞͬŽƵĚŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ
ĚĞƐĞƌǀŝĕŽĚŽ&ƵŶĚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉůŝĐĄǀĞů͘

ϲ͘ϯ͘ϳ͘ ƉſƐ Ă ƉĂƌƚŝůŚĂ ĚŽƐ ƚŝǀŽƐ ĚĞ ƋƵĞ ƚƌĂƚĂ Ž ŝƚĞŵ ϲ͘ϯ͕ ĂĐŝŵĂ͕ Ž ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĚĞǀĞƌĄ
ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ž ĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ž ĞŶĐĂŵŝŶŚĂŵĞŶƚŽ ă sD ĚĂ
ƐĞŐƵŝŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽ͗

/͘


EŽƉƌĂǌŽĚĞϭϱ;ƋƵŝŶǌĞͿĚŝĂƐ͗
Ă͘
KƚĞƌŵŽĚĞĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĨŝƌŵĂĚŽƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞŵĐĂƐŽĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ŝŶƚĞŐƌĂůĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ŽƵĂĂƚĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐƋƵĞƚĞŶŚĂĚĞůŝďĞƌĂĚŽĂ
ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ&ƵŶĚŽ͕ƋƵĂŶĚŽĨŽƌŽĐĂƐŽ͖Ğ

ď͘
KĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞĚĂĞŶƚƌĂĚĂĚŽƉĞĚŝĚŽĚĞďĂŝǆĂĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚŽ&ƵŶĚŽŶŽEW:
ͲĂĚĂƐƚƌŽEĂĐŝŽŶĂůĚĂWĞƐƐŽĂ:ƵƌşĚŝĐĂ͘


//͘
EŽƉƌĂǌŽĚĞϵϬ;ŶŽǀĞŶƚĂͿĚŝĂƐ͕ĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĞŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ
&ƵŶĚŽ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂĚŽƌĞůĂƚſƌŝŽĚŽƵĚŝƚŽƌ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͘

ϲ͘ϯ͘ϴ͘ ŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŚŝƉſƚĞƐĞ͕ Ă ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚĞ ƚŝǀŽƐ ƐĞƌĄ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĐŽŵ ŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂ ĚĂƐ
ŶŽƌŵĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐƉĞůĂsD͘

W1dh>Ks//–^Kd^

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĂƐŽƚĂƐĞŝƌĞŝƚŽƐWĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ

ϳ͘ϭ͘ Ɛ ŽƚĂƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵ Ă ĨƌĂĕƁĞƐ ŝĚĞĂŝƐ ĚĞ ƐĞƵ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ >şƋƵŝĚŽ͕ ƐĞŶĚŽ ŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂƐ Ğ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂŝƐ͕ĚĞƵŵĂƷŶŝĐĂĐůĂƐƐĞĞŵĂŶƚŝĚĂƐƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞŵĐŽŶƚĂĚĞĚĞƉſƐŝƚŽĞŵŶŽŵĞĚĞ
ƐĞƵƚŝƚƵůĂƌ͘

ϳ͘ϭ͘ϭ͘KƉƌĞĕŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐŽƚĂƐĂƐĞƌƉĂŐŽƉŽƌƵŵŽƚŝƐƚĂƉŽƌĐĂĚĂŽƚĂĚĞĐĂĚĂ
ĞŵŝƐƐĆŽƐĞƌĄŝŐƵĂůĂŽƉƌĞĕŽĚĞĞŵŝƐƐĆŽ͕Ğ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ƚŽĚĂƐĂƐŽƚĂƐĚĞƵŵĂŵĞƐŵĂĞŵŝƐƐĆŽ
ĚĞǀĞƌĆŽƚĞƌŽŵĞƐŵŽƉƌĞĕŽĚĞĞŵŝƐƐĆŽ͘

ϳ͘Ϯ͘dŽĚĂƐĂƐŽƚĂƐĨĂƌĆŽũƵƐĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĞŵŝŐƵĂůĚĂĚĞĚĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͘

sĂůŽƌĚĂƐŽƚĂƐ
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ϳ͘ϯ͘ƐŽƚĂƐƚĞƌĆŽƐĞƵǀĂůŽƌĐĂůĐƵůĂĚŽĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞĞƚĂůǀĂůŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄăĚŝǀŝƐĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
>şƋƵŝĚŽƉĞůŽŶƷŵĞƌŽĚĞŽƚĂƐĞŵŝƚŝĚĂƐĞĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽĂƉƵƌĂĚŽƐŶĂĚĂƚĂĚŽĐĄůĐƵůŽ͘

^ƵďƐĐƌŝĕĆŽĞ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐŽƚĂƐ

ϳ͘ϰ͘EŽĂƚŽĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĂƐŽƚĂƐ͕ĐĂĚĂŽƚŝƐƚĂĚĞǀĞƌĄ͗

/͘
ƐƐŝŶĂƌ Ž ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ ŽůĞƚŝŵ ĚĞ ^ƵďƐĐƌŝĕĆŽ͕ ƋƵĞ ƐĞƌĄ ĂƵƚĞŶƚŝĐĂĚŽ ƉĞůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚŽƐŝƐƚĞŵĂďƌĂƐŝůĞŝƌŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů
ƉĞůĂŽĨĞƌƚĂ͖

//͘
ƐƐŝŶĂƌa “Declaração de Condição de Investidor Profissional” constante do Anexo
/ϵͲ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϱϯϵ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐ ĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϰϳϲ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͖

///͘
ĂƐŽĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŽƚĂƐƐĞĚġĂƉƌĂǌŽ͕ƐĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌ͕ĚĞĨŽƌŵĂŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞů
ĞŝƌƌĞƚƌĂƚĄǀĞů͕ĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂƌĂƐƐƵĂƐŽƚĂƐƐƵďƐĐƌŝƚĂƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĚĞ
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ Ž ƋƵĂů͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ĂƐƐŝŶĂĚŽ͕ ƉĂƐƐĂƌĄ Ă ĨĂǌĞƌ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚĞƐƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͖

/s͘
ZĞĐĞďĞƌĞǆĞŵƉůĂƌĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͖

s͘
ĞĐůĂƌĂƌ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĂ ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ ĚŽ ƚĞƌŵŽ ĚĞ ĂĚĞƐĆŽ Ă ƐĞƌ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽ ƉĞůŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ƋƵĞĞƐƚĄĐŝĞŶƚĞ͕ ĚĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐĐŽŝƐĂƐ͕;ĂͿ ĚĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŶƚŝĚĂƐ
ŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĞŶŽŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕;ďͿĚŽƐ
ƌŝƐĐŽƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐĂŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŶŽ&ƵŶĚŽĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕;ĐͿĚĞƋƵĞ
ĂŽĨĞƌƚĂŶĆŽĨŽŝƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƉĞƌĂŶƚĞĂsD͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽĞ;ĚͿĚĞƋƵĞĂƐŽƚĂƐ
ĞƐƚĆŽ ƐƵũĞŝƚĂƐ ăƐ ƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĂ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͖Ğ

s/͘
Ž ĂƐƐŝŶĂƌ Ž ƚĞƌŵŽ ĚĞ ĂĚĞƐĆŽ͕ ŝŶĚŝĐĂƌĄ Ƶŵ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůŽ
ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐĂƐĞƌĞŵĞŶǀŝĂĚĂƐƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐ
ĚĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ ĨŽƌŶĞĐĞŶĚŽ ŽƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ ĚĂĚŽƐ ĐĂĚĂƐƚƌĂŝƐ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ
ƚĞůĞĨŽŶĞ͕ ĞŶĚĞƌĞĕŽ ĐŽŵƉůĞƚŽ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĞŶĚĞƌĞĕŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ ;ĞͲŵĂŝůͿ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ
ĐĂďĞƌĄĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂŽŽƚŝƐƚĂŝŶĨŽƌŵĂƌĂŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ĂĂůƚĞƌĂĕĆŽĚĞ ƐĞƵƐ
ĚĂĚŽƐĐĂĚĂƐƚƌĂŝƐ͘

ϳ͘ϱ͘ EĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞ ŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ;ŝͿŝĚĞŶƚŝĨŝƋƵĞ ƚŝǀŽƐŶŽƐƋƵĂŝƐŝŶǀĞƐƚŝƌ͕ŽƵ;ŝŝͿŝĚĞŶƚŝĨŝƋƵĞ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂƉŽƌƚĞƐ ĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĞͬŽƵ
ŶĐĂƌŐŽƐ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ŽƵƚƌĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĞͬŽƵ ƉĂƐƐŝǀŽ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ŶŽ ƚŽĐĂŶƚĞ Ă
ƋƵĂůƋƵĞƌŝŶĚĞŶŝǌĂĕĆŽĞŵƉŽƚĞŶĐŝĂůƋƵĞŽ&ƵŶĚŽŽƵŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌǀĞŶŚĂŵĂƐĞƌŽďƌŝŐĂĚŽƐĂƉĂŐĂƌ͕
ƐĞŚŽƵǀĞƌŽƚĂƐƐƵďƐĐƌŝƚĂƐĞŶĆŽŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐ͕ŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞǀĞƌĄƌĞĂůŝǌĂƌŚĂŵĂĚĂĚĞĂƉŝƚĂů͕
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ƐŽůŝĐŝƚĂŶĚŽĂƚŽĚŽƐŽƐŽƚŝƐƚĂƐĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽƚŽƚĂůŽƵƉĂƌĐŝĂůĚĂƐŽƚĂƐƋƵĞƚĞŶŚĂƐŝĚŽƐƵďƐĐƌŝƚĂƐƉŽƌ
ĐĂĚĂ Ƶŵ ĚŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĐĞůĞďƌĂĚŽ ĐŽŵ Ž &ƵŶĚŽ͕
ŽďƐĞƌǀĂĚŽƋƵĞŽƐǀĂůŽƌĞƐĐŚĂŵĂĚŽƐŶĆŽƉŽĚĞƌĆŽĞǆĐĞĚĞƌŽĐĂƉŝƚĂůĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽ͘

ϳ͘ϱ͘ϭ͘ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƌĞůĂƚŝǀĂăŚĂŵĂĚĂĚĞĂƉŝƚĂůĚĞǀĞƌĄĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌ;ŝͿĂĐŽŶƚĂďĂŶĐĄƌŝĂĚŽ
&ƵŶĚŽƉĂƌĂĂƋƵĂůŽŽƚŝƐƚĂĚĞǀĞƌĄŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂƌĂƐƐƵĂƐŽƚĂƐ͖;ŝŝͿŽǀĂůŽƌĂƐĞƌŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽ͖
;ŝŝŝͿƉĂƌĂƋƵĂůĨŝŶĂůŝĚĂĚĞĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ;ĂͿƐĞũĂĞŵƌĞůĂĕĆŽĂƵŵŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
Ğŵ ƚŝǀŽƐ͕ ;ďͿ ƐĞũĂ ƉĂƌĂ ƉĂŐĂƌ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĞͬŽƵ ŶĐĂƌŐŽƐ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ ;ĐͿ ƐĞũĂ ƉĂƌĂ ƋƵŝƚĂƌ
ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽƐƚŝǀŽƐůǀŽ͕ŽƵ;ĚͿƐĞũĂƉĂƌĂƐƵƉƌŝƌƵŵĚĠĨŝĐŝƚĞŵƌĞůĂĕĆŽĂƵŵ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĞ ĚĂ ŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂ ĚĞ Ƶŵ ŽƚŝƐƚĂ͖ ;ŝǀͿ ĐĂƐŽ Ă ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ ƐĞũĂ
ĚĞƐƚŝŶĂĚĂăƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƵŵŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ƵŵĂďƌĞǀĞĚĞƐĐƌŝĕĆŽĚŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽ͕
ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚŽƐĂƚŝǀŽƐĂƐĞƌĞŵĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽ;ĚĞƐĚĞƋƵĞƚĂůƌĞǀĞůĂĕĆŽŶĆŽ
ƐĞũĂĂĚǀĞƌƐĂƉĂƌĂŽ&ƵŶĚŽŽƵĨĂĕĂĐŽŵƋƵĞŽ&ƵŶĚŽ͕ŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŽƵƋƵĂůƋƵĞƌĚĂƐĂĨŝůŝĂĚĂƐ
ĚŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ ŽƵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚĂƐ ĐŽŵƉĂŶŚŝĂƐ ŝŶǀĞƐƚŝĚĂƐ ĚĞƐĐƵŵƉƌĂ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ŽƵ ǀŝŽůĞ
ƋƵĂůƋƵĞƌůĞŝĂƉůŝĐĄǀĞů͕ĐĂƐŽĞŵƋƵĞŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌƉƌŽŶƚĂŵĞŶƚĞĞĨĞƚƵĂƌĄƚĂůƌĞǀĞůĂĕĆŽĂƉſƐ
ĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞƚĂůƌĞǀĞůĂĕĆŽĚĞŝǆĂƌĚĞƐĞƌƉƌĞũƵĚŝĐŝĂůĂŽ&ƵŶĚŽŽƵĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂĚĞŝǆĂƌĚĞ
ƐƵũĞŝƚĂƌŽ&ƵŶĚŽ͕ŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŽƵƋƵĂůƋƵĞƌĚĂƐĂĨŝůŝĂĚĂƐĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ŽƵƋƵĂůƋƵĞƌ
ĚĂƐ ĐŽŵƉĂŶŚŝĂƐ ŝŶǀĞƐƚŝĚĂƐ ĂŽ ĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĂĐŽƌĚŽƐ ŽƵ Ă ǀŝŽůĂĕĆŽ ĚĂ ůĞŝ
ĂƉůŝĐĄǀĞůͿ͖Ğ ;ǀͿĂĚĂƚĂĞŚŽƌĄƌŝŽĞŵƋƵĞ ĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞǀĞƌĄƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂƉĞůŽŽƚŝƐƚĂ͕
ƐĞŶĚŽƋƵĞŽƉƌĂǌŽŵĄǆŝŵŽƉĂƌĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽƐĞƌĄĂƚĠŽϱǑ;ƋƵŝŶƚŽͿŝĂjƚŝůĂƉſƐĂĞŶƚƌĞŐĂ
ĂŽŽƚŝƐƚĂĚĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƌĞůĂƚŝǀĂăŚĂŵĂĚĂĚĞĂƉŝƚĂů ƌĞĂůŝǌĂĚĂƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞŽ
ŚŽƌĄƌŝŽŶĆŽƉŽĚĞƌĄƐĞƌĂŶƚĞƌŝŽƌĂŽŵĞŝŽͲĚŝĂŶĂŝĚĂĚĞĚĞEŽǀĂ/ŽƌƋƵĞ͕ƐƚĂĚŽĚĞEŽǀĂ/ŽƌƋƵĞ͕
ŶŽƐƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ͘



ϳ͘ϱ͘Ϯ͘KĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌƉŽĚĞƌĄ͕ĂƐĞƵĞǆĐůƵƐŝǀŽĐƌŝƚĠƌŝŽ͕ƌĞĚƵǌŝƌĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞŽƵĐĂŶĐĞůĂƌ
ƋƵĂůƋƵĞƌŚĂŵĂĚĂĚĞĂƉŝƚĂůŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĂĐĂĚĂŽƚŝƐƚĂ͘ĂƐŽŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ
ŶĆŽĞŶƚƌĞŐƵĞƵŵĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƌĞůĂƚŝǀĂăŚĂŵĂĚĂĚĞĂƉŝƚĂůĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞƐƚĞ
/ƚĞŵ ϳ͘ϱ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ƉĞůŽ &ƵŶĚŽ͕ Ğŵ ƌĂǌĆŽ ĚĞ ƚĂů
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ƐĞƌ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĐŽŵ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŽƌŝƵŶĚŽƐ ĚĞ ŽƵƚƌŽƐ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ƌĞĐĞďŝĚŽƐ ƉĞůŽ
&ƵŶĚŽ͕ Ž ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĚĞǀĞƌĄ͕ ŶĆŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ĞŶǀŝĂƌ ƵŵĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĂŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ƋƵĞ
ĐŽŶƚĞŶŚĂŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƋƵĞƐĞƌŝĂŵƉƌĞƐƚĂĚĂƐĂƚĂŝƐŽƚŝƐƚĂƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽ/ƚĞŵϳ͘ϱ͘ϭ͕ĂĐŝŵĂ
ĐĂƐŽƚĂůŚĂŵĂĚĂĚĞĂƉŝƚĂůŚŽƵǀĞƐƐĞƐŝĚŽƌĞĂůŝǌĂĚĂ͘

ϳ͘ϱ͘ϯ͘ŽƌĞĐĞďĞƌƵŵĂŚĂŵĂĚĂĚĞĂƉŝƚĂů͕ŽƐŽƚŝƐƚĂƐĨŝĐĂƌĆŽŽďƌŝŐĂĚŽƐĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂƌƐƵĂƐ
ŽƚĂƐ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ ƉĞůŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ Ğ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ğ ƐƵũĞŝƚŽƐ ĂŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ ŽůĞƚŝŵ ĚĞ ^ƵďƐĐƌŝĕĆŽ Ğ ŶĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ Ğ ĂƚĠ Ž ǀĂůŽƌ ĚĞ ƐĞƵ ĐĂƉŝƚĂů
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽ͘

ϳ͘ϲ͘ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐŽƚĂƐŶŽąŵďŝƚŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĞŵŝƐƐĆŽĚĞŽƚĂƐĚĞǀĞƌĄƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂ͗;ŝͿĞŵ
ŵŽĞĚĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ŶĂĐŝŽŶĂů͕ ;ŝŝͿ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĐƌĠĚŝƚŽ ĚŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ Ğŵ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ
ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ŶĂĐŽŶƚĂ ĚĞ ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞŽƌĚĞŵ ĚĞ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ ĚĠďŝƚŽ Ğŵ ĐŽŶƚĂ
ĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽƌĚĞŵ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ͕ ŽƵ ŽƵƚƌŽ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
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ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƉĞůŽĂŶĐŽĞŶƚƌĂů͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŚĂŵĂĚĂƐĚĞĂƉŝƚĂů͕ĂŶĆŽƐĞƌƋƵĞĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŽƵƉŽƌĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐƋƵĞĂƉƌŽǀĞƵŵĂ
ĞǀĞŶƚƵĂůĞŵŝƐƐĆŽĚĞŽƚĂƐ͘

ϳ͘ϲ͘ϭ͘ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŽƚĂƐŶĆŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂƉĞůĂd/W͕ĞǆĐĞƚŽŶĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ ĚŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ŽƵ ĚĞ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ ĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ŶĞƐƐĞ
ƐĞŶƚŝĚŽ͕ŚŝƉſƚĞƐĞĞŵƋƵĞĂd/WƉŽĚĞǀŝƌĂƐŽůŝĐŝƚĂƌĂůƚĞƌĂĕƁĞƐŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘

ϳ͘ϳ͘ ^Ğŵ ƉƌĞũƵşǌŽ ĚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ /ƚĞŵ ϳ͘ϲ͕ ĂĐŝŵĂ͕ Ž &ƵŶĚŽ ĂĚŵŝƚŝƌĄ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ĂƉƌŽǀĂĚŽ ƉĞůĂ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͕ĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞĂƚŝǀŽƐƉĂƌĂĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƐƵĂƐŽƚĂƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞǀĂůŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐƚŝǀŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŽƵ
ĂƐĞƌĞŵƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂƌĞĨĞƌŝĚĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĞƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů
ĚĞŽƚŝƐƚĂƐƋƵĂŶƚŽĂŽǀĂůŽƌĂƚƌŝďƵşĚŽĂŽďĞŵŽƵĚŝƌĞŝƚŽĂƐĞƌŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂƚĂƌ
ĚĞƉƌŝŵĞŝƌĂŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐŽƚĂƐĚŽ&ƵŶĚŽ͘

ϳ͘ϴ͘DĞĚŝĂŶƚĞĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŽƚĂ͕ŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞǀĞƌĄĞŵŝƚŝƌĂŽŽƚŝƐƚĂŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ
ƌĞĐŝďŽ͘

ϳ͘ϵ͘ KďƐĞƌǀĂĚŽ Ž ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ŽůĞƚŝŶƐ ĚĞ ^ƵďƐĐƌŝĕĆŽ Ğ ŶŽƐ ŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐ ĚĞ
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽƐ/ƚĞŶƐĂĐŝŵĂƐĞƌĆŽƌĞƉĞƚŝĚŽƐƉĂƌĂĐĂĚĂ
ŚĂŵĂĚĂĚĞĂƉŝƚĂů͕ĂƚĠƋƵĞϭϬϬй;ĐĞŵƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚĂƐŽƚĂƐƐƵďƐĐƌŝƚĂƐƉĞůŽƐŽƚŝƐƚĂƐƚĞŶŚĂŵƐŝĚŽ
ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐƉĞůŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘

ϳ͘ϵ͘ϭ͘EĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞĂůŐƵŵŽƚŝƐƚĂĨŝĐĂƌŝŶĂĚŝŵƉůĞŶƚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂƵŵĂŚĂŵĂĚĂĚĞĂƉŝƚĂů͕
Ž ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ƉŽĚĞƌĄ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŵĂ ŚĂŵĂĚĂ ĚĞ ĂƉŝƚĂů ĂĚŝĐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ ŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ŶĆŽ
ŝŶĂĚŝŵƉůĞŶƚĞƐ͘

ϳ͘ϵ͘Ϯ͘ Ž ƐƵďƐĐƌĞǀĞƌĞŵ ŽƚĂƐ Ğ ĂƐƐŝŶĂƌĞŵ ŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ŽůĞƚŝŶƐ ĚĞ ^ƵďƐĐƌŝĕĆŽ Ğ
ŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ĐĂĚĂƵŵĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌͲƐĞͲĆŽ
Ă ĐƵŵƉƌŝƌ Ž ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ ŶŽ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ ŽůĞƚŝŵ ĚĞ ^ƵďƐĐƌŝĕĆŽ Ğ ƐĞƌĆŽ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ ƉŽƌ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ƉĞƌĚĂƐ Ğ ĚĂŶŽƐ ƋƵĞ ǀĞŶŚĂŵ Ă ĐĂƵƐĂƌ ĂŽ &ƵŶĚŽ ĞͬŽƵ ĂŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĞͬŽƵ Ă ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽƵƚƌŽ ŽƚŝƐƚĂ ŶĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ĚĞ ĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵĂƐ
ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ŶĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ ŶŽ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ ŽůĞƚŝŵ ĚĞ
^ƵďƐĐƌŝĕĆŽĞŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚƵĂĚĂƐĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞǀĂůŽƌŽƵĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽ
ĚŽƉƌĞĕŽĚŽƐƚŝǀŽƐƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵĂĂƌƚĞŝƌĂŽƵĂƐĞƌĞŵĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͘

ϳ͘ϵ͘ϯ͘KƐŽƚŝƐƚĂƐƋƵĞŶĆŽƌĞĂůŝǌĂƌĞŵĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐŽƚĂƐŶĂĨŽƌŵĂĞƉƌĂǌŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐ
ŶŽŽůĞƚŝŵĚĞ^ƵďƐĐƌŝĕĆŽĞͬŽƵŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉůŝĐĄǀĞů͕ĨŝĐĂƌĆŽĚĞ
ƉůĞŶŽ ĚŝƌĞŝƚŽ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƐ Ğŵ ŵŽƌĂ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶŽ ŽůĞƚŝŵ ĚĞ ^ƵďƐĐƌŝĕĆŽ Ğ ŶŽ
ŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉůŝĐĄǀĞů͘

WƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĂƐŽƚĂƐ

Ϯϭ
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ϳ͘ϭϬ͘ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĂƐŽƚĂƐƉƌĞƐƵŵŝƌͲƐĞͲĄƉĞůĂĐŽŶƚĂĚĞĚĞƉſƐŝƚŽĚĂƐŽƚĂƐĂďĞƌƚĂĞŵŶŽŵĞĚŽ
ŽƚŝƐƚĂ Ğ ŽĞǆƚƌĂƚŽ ĚĂƐĐŽŶƚĂƐ ĚĞ ĚĞƉſƐŝƚŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄ Ž ŶƷŵĞƌŽ ŝŶƚĞŝƌŽ ŽƵ ĨƌĂĐŝŽŶĄƌŝŽ ĚĞ ŽƚĂƐ
ƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞƐĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘

ϳ͘ϭϭ͘EĆŽŚĄƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐƋƵĂŶƚŽĂůŝŵŝƚĞĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĞŽƚĂƐƉŽƌƵŵƷŶŝĐŽŽƚŝƐƚĂ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽ
ĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽϳ͘ϭϭ͘ϭ͕ĂďĂŝǆŽ͘

ϳ͘ϭϭ͘ϭ͘KƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŵĄǆŝŵŽĚŽƚŽƚĂůĚĂƐŽƚĂƐƋƵĞŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƌ͕ĐŽŶƐƚƌƵƚŽƌŽƵƐſĐŝŽĚĞ
ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƐ ƉĞůŽ &ƵŶĚŽ ƉŽĚĞƌĄ ƐƵďƐĐƌĞǀĞƌ ŽƵ ĂĚƋƵŝƌŝƌ ŶŽ
ŵĞƌĐĂĚŽ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞŽƵĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵƉĞƐƐŽĂĂĞůĞƐůŝŐĂĚĂƐ͕ĠĚĞϮϱй;ǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽ
ƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͕ƐŽďƉĞŶĂĚĞŽ&ƵŶĚŽƉĂƐƐĂƌĂƐŽĨƌĞƌƚƌŝďƵƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞůăƐƉĞƐƐŽĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐ͘

ŝƌĞŝƚŽƐĚĞsŽƚŽ

ϳ͘ϭϮ͘dŽĚĂƐĂƐŽƚĂƐƚĞƌĆŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞǀŽƚŽŶĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĚŽĐĂĚĂŽƚĂ
ĂƵŵǀŽƚŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽŝƚĞŵϴ͘ϳ͕ĂďĂŝǆŽ͘

ϳ͘ϭϯ͘KƐŽƚŝƐƚĂƐ͗

/͘
EĆŽ ƉŽĚĞƌĆŽ ĞǆĞƌĐĞƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚŝƌĞŝƚŽ ƌĞĂů ƐŽďƌĞ ŽƐ ƚŝǀŽƐ ůǀŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚŽ
ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&ƵŶĚŽ͖Ğ

//͘
EĆŽƌĞƐƉŽŶĚĞƌĆŽ ƉĞƐƐŽĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŽďƌŝŐĂĕĆŽůĞŐĂůŽƵĐŽŶƚƌĂƚƵĂůƌĞůĂƚŝǀĂ
ĂŽƐƚŝǀŽƐůǀŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&ƵŶĚŽ͕ƐĂůǀŽƋƵĂŶƚŽăŽďƌŝŐĂĕĆŽĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ĚĂƐŽƚĂƐƋƵĞƐƵďƐĐƌĞǀĞƌ͘

dĂǆĂĚĞ/ŶŐƌĞƐƐŽĞdĂǆĂĚĞ^ĂşĚĂ

ϳ͘ϭϰ͘K&ƵŶĚŽŶĆŽĐŽďƌĂƌĄƚĂǆĂĚĞŝŶŐƌĞƐƐŽ͕ƋƵĂŶĚŽĚĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŽƚĂƐ͕ŽƵƚĂǆĂ
ĚĞƐĂşĚĂ͕ƋƵĂŶĚŽĚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĚĞŽƚĂƐĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘
ZĞƐŐĂƚĞĚĂƐŽƚĂƐ

ϳ͘ϭϱ͘EĆŽŚĂǀĞƌĄƌĞƐŐĂƚĞĚĞŽƚĂƐ͘

ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂƐŽƚĂƐ

ϳ͘ϭϲ͘ K ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ Ă WƌŝŵĞŝƌĂ ŵŝƐƐĆŽ ŶŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ƚŽƚĂů ĚĞ ĂƚĠ ZΨϯϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
;ƚƌĞǌĞŶƚŽƐŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͿ͕ĚŝǀŝĚŝĚŽƐĞŵϯϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ;ƚƌĞǌĞŶƚŽƐŵŝůŚƁĞƐͿĚĞŽƚĂƐ͕ĞŵƐĠƌŝĞƷŶŝĐĂ͕
ŶŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ ZΨ ϭ͕ϬϬ ;Ƶŵ ƌĞĂůͿ ĐĂĚĂ ƵŵĂ͕ ƐĞŶĚŽ ĐĞƌƚŽ ƋƵĞ ĂƐ ŽƚĂƐ ŶĆŽ ƐƵďƐĐƌŝƚĂƐ ƉŽĚĞƌĆŽ ƐĞƌ
ĐĂŶĐĞůĂĚĂƐƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͘
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ϳ͘ϭϲ͘ϭ͘ƐŽƚĂƐĚĂWƌŝŵĞŝƌĂŵŝƐƐĆŽƐĞƌĆŽŽďũĞƚŽĚĞŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂĐŽŵĞƐĨŽƌĕŽƐƌĞƐƚƌŝƚŽƐĚĞ
ĐŽůŽĐĂĕĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϲ͘

ϳ͘ϭϲ͘Ϯ͘  ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ƉŽĚĞƌĄ ĂƵƚŽƌŝǌĂƌ Ă ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ ƉĂƌĐŝĂů ĚĂƐ ŽƚĂƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&ƵŶĚŽŽĨĞƌƚĂĚĂƐƉƵďůŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĞƐƚŝƉƵůĂŶĚŽƵŵŵŽŶƚĂŶƚĞ
ŵşŶŝŵŽ ƉĂƌĂ ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ ĚĞ ŽƚĂƐ͕ ĐŽŵ Ž ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ŽƚĂƐ ŶĆŽ
ĐŽůŽĐĂĚĂƐ͘

ϳ͘ϭϲ͘ϯ͘ĂƐŽĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐĂƵƚŽƌŝǌĞĂŽĨĞƌƚĂĐŽŵƐƵďƐĐƌŝĕĆŽƉĂƌĐŝĂů͕ĞŶĆŽ
ƐĞũĂ ĂƚŝŶŐŝĚŽ Ž ŵŽŶƚĂŶƚĞ ŵşŶŝŵŽ ƉĂƌĂ ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ ĚĞ ŽƚĂƐ͕ Ă ƌĞĨĞƌŝĚĂ ŽĨĞƌƚĂ ƉƷďůŝĐĂ ĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞŽƚĂƐƐĞƌĄĐĂŶĐĞůĂĚĂ͘ĂƐŽŚĂũĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĞĂŽĨĞƌƚĂƐĞũĂĐĂŶĐĞůĂĚĂ͕ĨŝĐĂŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŽďƌŝŐĂĚŽĂƌĂƚĞĂƌĞŶƚƌĞŽƐƐƵďƐĐƌŝƚŽƌĞƐƋƵĞƚŝǀĞƌĞŵŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽƐƵĂƐŽƚĂƐ͕
ŶĂ ƉƌŽƉŽƌĕĆŽ ĚĂƐ ŽƚĂƐ ƐƵďƐĐƌŝƚĂƐ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐ͕ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĐĂƉƚĂĚŽƐ ƉĞůŽ
&ƵŶĚŽĂĐƌĞƐĐŝĚŽĚŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐůşƋƵŝĚŽƐĂƵĨĞƌŝĚŽƐƉĞůĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĚŽ&ƵŶĚŽŶŽƉĞƌşŽĚŽ͘

ϳ͘ϭϲ͘ϰ͘KƉƌĂǌŽŵĄǆŝŵŽƉĂƌĂĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĂƐŽƚĂƐĚĞĐĂĚĂĞŵŝƐƐĆŽĠĚĞϲ
;ƐĞŝƐͿŵĞƐĞƐ͕ƐĞŶĚŽĐĞƌƚŽƋƵĞŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵŽĐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌůşĚĞƌ͕ƉŽĚĞƌĆŽ
ƐŽůŝĐŝƚĂƌ ƉƌŽƌƌŽŐĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ă sD͕ ƋƵĂŶĚŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘

ϳ͘ϭϳ͘ ZĞƐƐĂůǀĂĚĂƐ ĂƐ ĞŵŝƐƐƁĞƐ ũĄ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĂƉƌŽǀĂĚĂƐ ƋƵĂŶĚŽ ĚĞ ƐƵĂ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ͕ Ž &ƵŶĚŽ
ƐŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĄƌĞĂůŝǌĂƌŶŽǀĂƐĞŵŝƐƐƁĞƐĚĞŽƚĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞƉƌĠǀŝĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞ
ŽƚŝƐƚĂƐ͕ƋƵĞĚĞĨŝŶŝƌĄ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ŽƐƚĞƌŵŽƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞƚĂŝƐĞŵŝƐƐƁĞƐ͘

ϳ͘ϭϳ͘ϭ͘ EĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶŽ ŝƚĞŵ ϳ͘ϭϳ ĂĐŝŵĂ͕ ĨŝĐĂ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ ƋƵĞ͗ ;ŝͿ ŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ƋƵĞ
ĞƐƚŝǀĞƌĞŵĂĚŝŵƉůĞŶƚĞƐĐŽŵƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉĞƌĂŶƚĞŽ&ƵŶĚŽƚĞƌĆŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƉĂƌĂ
ƐƵďƐĐƌĞǀĞƌĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂƌŶŽǀĂƐŽƚĂƐŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽŶŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
>şƋƵŝĚŽ͕ĚĞǀĞŶĚŽŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽƌĞĨĞƌŝĚŽĚŝƌĞŝƚŽŽĐŽƌƌĞƌĞŵƉƌĂǌŽŶĆŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂϱ;ĐŝŶĐŽͿĚŝĂƐ͕
ĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĚĂƚĂĚĞĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂƐŶŽǀĂƐĐŽƚĂƐƉĞůĂsDŽƵĚĂ
ĚĂƚĂĚŽĞŶǀŝŽĚŽĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽĚĞŝŶşĐŝŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͖Ğ;ŝŝͿĂƐŽƚĂƐŽďũĞƚŽĚĂƐĨƵƚƵƌĂƐ
ŵŝƐƐƁĞƐĂƐƐĞŐƵƌĂƌĆŽĂƐĞƵƐƚŝƚƵůĂƌĞƐĚŝƌĞŝƚŽƐŝĚġŶƚŝĐŽƐĂŽƐĚĂƐŽƚĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘

W1dh>Ks///–^^D>/'Z>Kd/^d^

ϴ͘ϭ͘ŽŵƉĞƚĞƉƌŝǀĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞ͗

/͘
ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͖

//͘
ůƚĞƌĂĕĆŽĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͖

///͘
ĞƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ŽƵ ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĚŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ Ğ ĚŽ ŽŶƐƵůƚŽƌ /ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ ĐĂƐŽ
ĂƉůŝĐĄǀĞů͖

Ϯϯ
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/s͘
ůĞŝĕĆŽĚĞƐƵďƐƚŝƚƵƚŽĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͖

s͘
ŵŝƐƐĆŽĚĞŶŽǀĂƐŽƚĂƐ͖

s/͘
&ƵƐĆŽ͕ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ͕ĐŝƐĆŽĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽ&ƵŶĚŽ͖

s//͘
ŝƐƐŽůƵĕĆŽĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ&ƵŶĚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĞůĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĂŶĞƐƚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͖

s///͘ ůĞŝĕĆŽĞĚĞƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ĨŝǆĂĕĆŽĚĞƐƵĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͕ƐĞ
ŚŽƵǀĞƌ͕ĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌŵĄǆŝŵŽĚĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐƋƵĞƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞ
ƐƵĂĂƚŝǀŝĚĂĚĞ͖

/y͘
ƉƌĞĐŝĂĕĆŽ ĚŽ ůĂƵĚŽ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĞ ďĞŶƐ Ğ ĚŝƌĞŝƚŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ŶĂ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ
ŽƚĂƐ͕ƐĞŚŽƵǀĞƌ͖

y͘
ůƚĞƌĂĕĆŽĚĂdĂǆĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖

y/͘
ƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽƐĂƚŽƐƋƵĞĐŽŶĨŝŐƵƌĞŵƉŽƚĞŶĐŝĂůĐŽŶĨůŝƚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ
/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮ͖

y///͘ ƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉƌĂǌŽĚĞĚƵƌĂĕĆŽƉĂƌĂŽ&ƵŶĚŽ͖Ğ

y/s͘ ĞĨŝŶŝĕĆŽ ƐŽďƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂů ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂƉŽƌƚĞƐ ĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ ŶŽ &ƵŶĚŽ ŶŽ ĐĂƐŽ ĚĞ
ĐŽďĞƌƚƵƌĂƉĂƌĐŝĂůĚĞĂƉſůŝĐĞƐĚĞƐĞŐƵƌŽ͘

ϴ͘ϭ͘ϭ͘ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐƋƵĞĞǆĂŵŝŶĂƌĞĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽ
/ŶĐŝƐŽ / ĚŽ /ƚĞŵ ϴ͘ϭ͕ ĂĐŝŵĂ͕ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ͕ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ĂƚĠ ϰ ;ƋƵĂƚƌŽͿ ŵĞƐĞƐ ĂƉſƐŽ
ƚĠƌŵŝŶŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĚŽ&ƵŶĚŽ͘

ϴ͘ϭ͘Ϯ͘ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐĐŽŶǀŽĐĂĚĂƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽ
/ŶĐŝƐŽ/ĚŽ/ƚĞŵϴ͘ϭ͕ĂĐŝŵĂ͕ƐŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂŶŽƉƌĂǌŽĚĞϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐ
ĚĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĕĆŽĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂƵĚŝƚĂĚĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽ͕ƉŽĚĞŶĚŽĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐĂƋƵĞĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐ
ŽƚŝƐƚĂƐ ĚŝƐƉĞŶƐĂƌ Ă ŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂ ĚŽ ƉƌĂǌŽ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ ŶĞƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ Ž ĨĂĕĂ ƉŽƌ
ƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚĞ͘

ϴ͘Ϯ͘ƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƉŽĚĞƌĄƐĞƌĂůƚĞƌĂĚŽŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͕ŽƵ
ĚĞĐŽŶƐƵůƚĂĨŽƌŵĂůĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞƚĂůĂůƚĞƌĂĕĆŽĚĞĐŽƌƌĞƌĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞ
ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ Ă ĞǆƉƌĞƐƐĂ ĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ ĚĂ sD͕ Ğŵ ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂ ĚĞ ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ŶŽƌŵĂƐ ůĞŐĂŝƐ ŽƵ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐ͘
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ϴ͘Ϯ͘ϭ͘ Ɛ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ƌĞĨĞƌŝĚĂƐ ŶŽ ĐĂƉƵƚ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ĐŽŵƵŶŝĐĂĚĂƐ ĂŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ƉŽƌ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂ͕ ŶŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ĂƚĠ ϯϬ ;ƚƌŝŶƚĂͿ ĚŝĂƐ͕ ĐŽŶƚĂĚŽƐ ĚĂ ĚĂƚĂ Ğŵ ƋƵĞ ƚŝǀĞƌĞŵ ƐŝĚŽ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐ͘

ϴ͘ϯ͘  ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ƐĞƌĄ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĞŶǀŝŽ͕ ƉĞůŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂĞƐĐƌŝƚĂĂĐĂĚĂƵŵĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ĐŽŵĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĚĞ͕ŶŽ
ŵşŶŝŵŽ͕ ;ŝͿϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿ ĚŝĂƐŶŽĐĂƐŽĚĞĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůŽƌĚŝŶĄƌŝĂĞ ;ŝŝͿ ϭϱ;ƋƵŝŶǌĞͿĚŝĂƐŶŽĐĂƐŽĚĞ
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘

ϴ͘ϯ͘ϭ͘ĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĞǀĞŵĐŽŶƐƚĂƌ͕ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ĚŝĂ͕ŚŽƌĂĞůŽĐĂůĞŵƋƵĞƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂ
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐĞ͕ŶĂŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͕ƚŽĚĂƐĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐĂƐĞƌĞŵĚĞůŝďĞƌĂĚĂƐ͕ŶĆŽ
ƐĞ ĂĚŵŝƚŝŶĚŽ ƋƵĞ͕ ƐŽď Ă ƌƵďƌŝĐĂ ĚĞ ĂƐƐƵŶƚŽƐ ŐĞƌĂŝƐ ŚĂũĂ ŵĂƚĠƌŝĂƐ ƋƵĞ ĚĞƉĞŶĚĞŵ ĚĞ
ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͘

ϴ͘ϯ͘Ϯ͘/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂƐĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĞƐƚĞ/ƚĞŵ͕ƐĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƌĞŐƵůĂƌĂ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐĂƋƵĞĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌĞŵĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘

ϴ͘ϰ͘EŽĐĂƐŽĚĞĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůŽƌĚŝŶĄƌŝĂĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͕ŽƐƚŝƚƵůĂƌĞƐĚĞŶŽŵşŶŝŵŽϯй;ƚƌġƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿ
ĚĂƐ ŽƚĂƐ ĞŵŝƚŝĚĂƐ͕ ŽƵ Ž ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ĐĂƐŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ ƉŽĚĞŵ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ
ƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽĞƐĐƌŝƚŽĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽĂŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ĂŝŶĐůƵƐĆŽĚĞŵĂƚĠƌŝĂƐŶĂŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͘

ϴ͘ϰ͘ϭ͘KƉĞĚŝĚŽƋƵĞƚƌĂƚĂŽ/ƚĞŵϴ͘ϰ͕ĂĐŝŵĂ͕ĚĞǀĞǀŝƌĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽĚĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ ĂŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚŽ ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ǀŽƚŽ Ğ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽ Ğŵ ĂƚĠ ϭϬ ;ĚĞǌͿ ĚŝĂƐ
ĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĚĂƚĂĚĞĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĂƌĞĨĞƌŝĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͘

ϴ͘ϰ͘Ϯ͘ K ƉĞƌĐĞŶƚƵĂů ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨĞƌĞ Ž /ƚĞŵ ϴ͘ϰ͕ ĂĐŝŵĂ͕ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ĐĂůĐƵůĂĚŽ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĂƐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞŽƚŝƐƚĂƐŶĂĚĂƚĂĚĞĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů
ĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͘

ϴ͘ϱ͘ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐƐĞƌĄĐŽŶǀŽĐĂĚĂƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŽƵĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƉŽƌŽƚŝƐƚĂƐ
ƋƵĞĚĞƚĞŶŚĂŵ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚĂƐŽƚĂƐĞŵŝƚŝĚĂƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͘

ϴ͘ϱ͘ϭ͘ K ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌĄ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ ĂŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚŽ ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ǀŽƚŽ ƉĞůŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ŶĂ ƉĄŐŝŶĂ ƉŽƌ ĞůĞ ŵĂŶƚŝĚĂ ŶĂ ƌĞĚĞ ŵƵŶĚŝĂů ĚĞ
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͕ ŶĂ ĚĂƚĂ ĚĂ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ĂƚĠ Ă ĚĂƚĂ ĚĂ ĞĨĞƚŝǀĂ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͘

ϴ͘ϲ͘ƐĞŐƵŶĚĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐƉŽĚĞƌĄƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵĂ
ƉƌŝŵĞŝƌĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽŽƵĐŽŵŵşŶŝŵŽϱ;ĐŝŶĐŽͿĚŝĂƐĚĞĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂ͘
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ϴ͘ϳ͘ƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌƚŽŵĂĚĂƐ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞ
ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ Ğ ƐĞŵ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƌĞƵŶŝĆŽ ĚŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂ ĨŽƌŵĂů͕
ĨŽƌŵĂůŝǌĂĚĂƉŽƌĐĂƌƚĂ͕ĐŽƌƌĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽŽƵƚĞůĞŐƌĂŵĂĚŝƌŝŐŝĚŽƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ƉĂƌĂ
ƌĞƐƉŽƐƚĂ ŶŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ϭϱ ;ƋƵŝŶǌĞͿ ĚŝĂƐ͕ ĚĞǀĞŶĚŽ ĐŽŶƐƚĂƌ ĚĂ ĐŽŶƐƵůƚĂ ĨŽƌŵĂů ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞǀŽƚŽ͘

ϴ͘ϳ͘ϭ͘  ƌĞƐƉŽƐƚĂ ĚŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ă ĐŽŶƐƵůƚĂ ƐĞƌĄ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ž ĞŶǀŝŽ͕ ƉĞůŽ ŽƚŝƐƚĂ ĂŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ĚĞĐĂƌƚĂ͕ĐŽƌƌĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽŽƵƚĞůĞŐƌĂŵĂĨŽƌŵĂůŝǌĂŶĚŽŽƐĞƵƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽǀŽƚŽ͘

ϴ͘ϳ͘Ϯ͘ĂƐŽĂůŐƵŵŽƚŝƐƚĂĚĞƐĞũĞĂůƚĞƌĂƌŽĞŶĚĞƌĞĕŽƉĂƌĂƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌĂǀŝƐŽƐ͕
ĚĞǀĞƌĄŶŽƚŝĨŝĐĂƌŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŶĂĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽ/ƚĞŵϳ͘ϰ͕ŝŶĐŝƐŽs/͕ĂĐŝŵĂ͘

ϴ͘ϴ͘ ^ŽŵĞŶƚĞ ƉŽĚĞƌĆŽ ǀŽƚĂƌ ŶĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ĂĚŝŵƉůĞŶƚĞƐ ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ ŶŽ
ƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞŽƚŝƐƚĂƐŶĂĚĂƚĂĚĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͕ƐĞƵƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐůĞŐĂŝƐ
ŽƵƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐůĞŐĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƐŚĄŵĞŶŽƐĚĞϭ;ƵŵͿĂŶŽ͘

ϴ͘ϴ͘ϭ͘ KƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ƚĂŵďĠŵ ƉŽĚĞƌĆŽ ǀŽƚĂƌ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĞƐĐƌŝƚĂ ŽƵ ĞůĞƚƌƀŶŝĐĂ͕
ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽ/ƚĞŵϴ͘ϳ͕ĂĐŝŵĂ͕ĞĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞŶŽƌŵĂƚŝǀŽƐǀŝŐĞŶƚĞƐ͘

ϴ͘ϴ͘Ϯ͘KƉĞĚŝĚŽĚĞƉƌŽĐƵƌĂĕĆŽ͕ĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂ͕
ĨşƐŝĐĂŽƵĞůĞƚƌƀŶŝĐĂ͕ŽƵĂŶƷŶĐŝŽƉƵďůŝĐĂĚŽ͕ĚĞǀĞƌĄƐĂƚŝƐĨĂǌĞƌĂŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͗

/͘
ŽŶƚĞƌƚŽĚŽƐŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽǀŽƚŽƉĞĚŝĚŽ͖

//͘
&ĂĐƵůƚĂƌ ƋƵĞ Ž ŽƚŝƐƚĂ ĞǆĞƌĕĂ Ž ǀŽƚŽ ĐŽŶƚƌĄƌŝŽ ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĂ ŵĞƐŵĂ
ƉƌŽĐƵƌĂĕĆŽ͖Ğ

///͘
^ĞƌĚŝƌŝŐŝĚŽĂƚŽĚŽƐŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͘

ϴ͘ϵ͘ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄĐŽŵĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŶƷŵĞƌŽĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͘

ϴ͘ϭϬ͘ƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĚĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐĚĞŽƚŝƐƚĂƐƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞĐŽŶǀŽĐĂĚĂƐĞŝŶƐƚĂůĂĚĂƐŽƵ
ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂ ĨŽƌŵĂů͕ ƐĞƌĆŽ ƚŽŵĂĚĂƐ ƉŽƌ ŵĂŝŽƌŝĂ ĚĞ ǀŽƚŽƐ ĚŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ ŶĆŽ ƐĞ
ĐŽŵƉƵƚĂŶĚŽŽƐǀŽƚŽƐĞŵďƌĂŶĐŽ͕ƌĞƐƐĂůǀĂĚĂƐĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐĚĞΗƋƵſƌƵŵΗƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽ/ƚĞŵ
ϴ͘ϭϬ͘ϭ͕ĂďĂŝǆŽ͘

ϴ͘ϭϬ͘ϭ͘ƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĚĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐĚĞŽƚŝƐƚĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐăƐŵĂƚĠƌŝĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐ
ŶŽƐ ŝŶĐŝƐŽƐ //͕ ///͕ /s͕ s/͕ s// Ğ /y ĚŽ /ƚĞŵ ϴ͘ϭ͕ ĂĐŝŵĂ ƐĞƌĆŽ ĂƉƌŽǀĂĚĂƐ ƉŽƌ ŽƚŝƐƚĂƐ ƋƵĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵ͕ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ͕ Ă ŵĂŝŽƌŝĂ ĚĂƐ ŽƚĂƐ ĞŵŝƚŝĚĂƐ Ğ Ğŵ ĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ͕ Ğŵ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ŽƵ
ƐĞŐƵŶĚĂ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ Ğ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵ;ŝͿ Ϯϱй ;ǀŝŶƚĞ Ğ ĐŝŶĐŽ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ͕ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ĚĂƐ
ŽƚĂƐĞŵŝƚŝĚĂƐ͕ĐĂƐŽŽ&ƵŶĚŽƚĞŶŚĂŵĂŝƐĚĞϭϬϬ;ĐĞŵͿŽƚŝƐƚĂƐ͖ŽƵ;ŝŝͿϱϬй;ĐŝŶƋƵĞŶƚĂƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ĚĂƐŽƚĂƐĞŵŝƚŝĚĂƐ͕ĐĂƐŽŽ&ƵŶĚŽƚĞŶŚĂĂƚĠϭϬϬ;ĐĞŵͿŽƚŝƐƚĂƐ͘
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ϴ͘ϭϭ͘ĨĂĐƵůƚĂĚŽĂŽƚŝƐƚĂƐƋƵĞĚĞƚĞŶŚĂŵ͕ŝƐŽůĂĚĂŽƵĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ͕Ϭ͕ϱй;ŵĞŝŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿŽƵŵĂŝƐ
ĚŽ ƚŽƚĂů ĚĞ ŽƚĂƐ ĞŵŝƚŝĚĂƐ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ ĂŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ƌĞůĂĕĆŽ ĚĞ ŶŽŵĞ Ğ ĞŶĚĞƌĞĕŽƐ͕ ĨşƐŝĐŽƐ Ğ
ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ͕ ĚŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ĚŽ &ƵŶĚŽ ƉĂƌĂ ƌĞŵĞƚĞƌ ƉĞĚŝĚŽ ĚĞ ƉƌŽĐƵƌĂĕĆŽ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ƐĞũĂŵ
ŽďĞĚĞĐŝĚŽƐŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚŽ/ƚĞŵϴ͘ϴ͘Ϯ͕ĂĐŝŵĂ͘

ϴ͘ϭϭ͘ϭ͘KĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ĂƉſƐƌĞĐĞďĞƌĂƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽ/ƚĞŵϴ͘ϭϭ͕ĂĐŝŵĂ͕ƉŽĚĞ͗

/͘
ŶƚƌĞŐĂƌĂůŝƐƚĂĚĞŶŽŵĞƐĞĞŶĚĞƌĞĕŽƐĚŽƐĚĞŵĂŝƐŽƚŝƐƚĂƐĂŽŽƚŝƐƚĂƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕Ğŵ
ĂƚĠϮ;ĚŽŝƐͿŝĂƐjƚĞŝƐĚĂƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽ͖ŽƵ

//͘
DĂŶĚĂƌ͕ĞŵŶŽŵĞĚŽŽƚŝƐƚĂƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ŽƉĞĚŝĚŽĚĞƉƌŽĐƵƌĂĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĐŽŶƚĞƷĚŽ
ĞŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐƉĞůŽŽƚŝƐƚĂƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ĞŵĂƚĠϱ;ĐŝŶĐŽͿŝĂƐjƚĞŝƐĚĂƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽ͘

ϴ͘ϭϭ͘Ϯ͘ K ŽƚŝƐƚĂ ƋƵĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ Ă ĨĂĐƵůĚĂĚĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶŽ /ƚĞŵ ϴ͘ϭϭ͕ ĂĐŝŵĂ͕ ĚĞǀĞƌĄ ŝŶĨŽƌŵĂƌ Ž
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚŽƚĞŽƌĚĞƐƵĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͘

ϴ͘ϭϭ͘ϯ͘KĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌƉŽĚĞĐŽďƌĂƌĚŽŽƚŝƐƚĂƋƵĞƐŽůŝĐŝƚĂƌĂůŝƐƚĂĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽ/ƚĞŵϴ͘ϭϭ͕
ĂĐŝŵĂ͕ŽƐĐƵƐƚŽƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĞƌĞĨĞƌŝĚĂůŝƐƚĂ͕ĐĂƐŽĞǆŝƐƚĂŵ͘

ϴ͘ϭϭ͘ϰ͘KƐĐƵƐƚŽƐŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐĐŽŵŽĞŶǀŝŽĚŽƉĞĚŝĚŽĚĞƉƌŽĐƵƌĂĕĆŽƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕Ğŵ
ŶŽŵĞ ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ŝŶĐŝƐŽ // ĚŽ /ƚĞŵ ϴ͘ϭϭ͘Ϯ͕ ĂĐŝŵĂ͕ ƐĞƌĆŽ ĂƌĐĂĚŽƐ ƉĞůŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͘

ϴ͘ϭϮ͘EĆŽƉŽĚĞŵǀŽƚĂƌŶĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͗;ĂͿŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͖;ďͿŽƐƐſĐŝŽƐ͕ĚŝƌĞƚŽƌĞƐ
Ğ ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ ĚŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͖ ;ĐͿ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ůŝŐĂĚĂƐ ĂŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ ƐĞƵƐ ƐſĐŝŽƐ͕ ĚŝƌĞƚŽƌĞƐ Ğ
ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ͖;ĚͿŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚŽ&ƵŶĚŽ͕ƐĞƵƐƐſĐŝŽƐ͕ĚŝƌĞƚŽƌĞƐĞĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ͖Ğ;ĞͿŽ
ŽƚŝƐƚĂĐƵũŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĞũĂĐŽŶĨůŝƚĂŶƚĞĐŽŵŽĚŽ&ƵŶĚŽ͘

ϴ͘ϭϮ͘ϭ͘EĆŽƐĞĂƉůŝĐĂŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽ/ƚĞŵϴ͘ϭϮ͕ĂĐŝŵĂƋƵĂŶĚŽ͗;ŝͿŽƐƷŶŝĐŽƐŽƚŝƐƚĂƐĨŽƌĞŵĂƐ
ƉĞƐƐŽĂƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ ŶŽƐ ŝƚĞŶƐ ;ĂͿ͕ ;ďͿ͕ ;ĐͿ Ğ ;ĚͿ͖ ŽƵ ;ŝŝͿ ŚŽƵǀĞƌ ĂƋƵŝĞƐĐġŶĐŝĂ ĞǆƉƌĞƐƐĂ ĚĂ
ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĚĂ ŶĂ ƉƌſƉƌŝĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ŽƵ Ğŵ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽĐƵƌĂĕĆŽƋƵĞƐĞƌĞĨŝƌĂĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐĞŵ
ƋƵĞƐĞĚĂƌĄĂƉĞƌŵŝƐƐĆŽĚĞǀŽƚŽ͘

ϴ͘ϭϯ͘  ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ 'ĞƌĂŝƐ ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ƉŽĚĞ͕ Ă ƋƵĂůƋƵĞƌ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ĞůĞŐĞƌ Ƶŵ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚŽƐ
ŽƚŝƐƚĂƐ͕ƉĞƐƐŽĂĨşƐŝĐĂĞͬŽƵƉĞƐƐŽĂũƵƌşĚŝĐĂ͕ƉĂƌĂĞǆĞƌĐĞƌĂƐĨƵŶĕƁĞƐĚĞĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ
ĚŽ&ƵŶĚŽ͕ĞŵĚĞĨĞƐĂĚŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĞĚŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
ĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͗;ŝͿƐĞũĂŽƚŝƐƚĂ͕;ŝŝͿŶĆŽĞǆĞƌĕĂĐĂƌŐŽŽƵĨƵŶĕĆŽŶŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ĞŵƐĞƵĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͕
ĞŵƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĞůĞ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞĞŵĐŽůŝŐĂĚĂƐŽƵŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƐŽď
ĐŽŶƚƌŽůĞĐŽŵƵŵ͖ŽƵƉƌĞƐƚĞͲůŚĞĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŶĂƚƵƌĞǌĂ͕;ŝŝŝͿŶĆŽĞǆĞƌĕĂĐĂƌŐŽŽƵĨƵŶĕĆŽŶĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞŵƉƌĞĞŶĚĞĚŽƌĂĚŽƐƚŝǀŽƐůǀŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ŽƵƉƌĞƐƚĞͲůŚĞĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌ
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ŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ ;ŝǀͿ ŶĆŽ ƐĞũĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ ŐĞƐƚŽƌ ŽƵ ĐŽŶƐƵůƚŽƌ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ ĚĞ ŽƵƚƌŽƐ ĨƵŶĚŽƐ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ ;ǀͿ ŶĆŽ ĞƐƚĞũĂ Ğŵ ĐŽŶĨůŝƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ ĐŽŵ Ž &ƵŶĚŽ͖ Ğ ;ǀŝͿ ŶĆŽ ĞƐƚĞũĂ
ŝŵƉĞĚŝĚŽ ƉŽƌ ůĞŝ ĞƐƉĞĐŝĂů ŽƵ ƚĞƌ ƐŝĚŽ ĐŽŶĚĞŶĂĚŽ ƉŽƌ ĐƌŝŵĞ ĨĂůŝŵĞŶƚĂƌ͕ ĚĞ ƉƌĞǀĂƌŝĐĂĕĆŽ͕ ƉĞŝƚĂ ŽƵ
ƐƵďŽƌŶŽ͕ĐŽŶĐƵƐƐĆŽ͕ƉĞĐƵůĂƚŽ͕ĐŽŶƚƌĂĂĞĐŽŶŽŵŝĂƉŽƉƵůĂƌ͕ĂĨĠƉƷďůŝĐĂŽƵĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ͕ŽƵĂƉĞŶĂ
ĐƌŝŵŝŶĂůƋƵĞǀĞĚĞ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ŽĂĐĞƐƐŽĂĐĂƌŐŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͖ŶĞŵƚĞƌƐŝĚŽĐŽŶĚĞŶĂĚŽ
ĂƉĞŶĂĚĞƐƵƐƉĞŶƐĆŽŽƵŝŶĂďŝůŝƚĂĕĆŽƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂĂƉůŝĐĂĚĂƉĞůĂsD͘ŽŵƉĞƚĞĂŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚŽƐ
ŽƚŝƐƚĂƐ ĞůĞŝƚŽ ŝŶĨŽƌŵĂƌ ĂŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ Ğ ĂŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ Ă ƐƵƉĞƌǀĞŶŝġŶĐŝĂ ĚĞ ĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐ ƋƵĞ
ƉŽƐƐĂŵŝŵƉĞĚŝͲůŽĚĞĞǆĞƌĐĞƌĂƐƵĂĨƵŶĕĆŽ͘

ϴ͘ϭϯ͘ϭ͘ K;ƐͿ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ;ƐͿ ĚŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ŶĆŽ ĨĂƌĆŽ ũƵƐ͕ ƐŽď ƋƵĂůƋƵĞƌ ŚŝƉſƚĞƐĞ͕ ĂŽ
ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽ&ƵŶĚŽ͕ĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŽƵĚŽŽŶƐƵůƚŽƌ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ĐĂƐŽ
ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƚĂůĨƵŶĕĆŽ͘ĨƵŶĕĆŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐĠŝŶĚĞůĞŐĄǀĞů͘

ϴ͘ϭϯ͘Ϯ͘KƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ƚĞƌĆŽŵĂŶĚĂƚŽĚĞŶŽŵşŶŝŵŽϭ;ƵŵͿĂŶŽ͕ƐĞŶĚŽĞůĞŝƚŽƐ
ĐŽŵƉƌĂǌŽĚĞŵĂŶĚĂƚŽƵŶŝĨŝĐĂĚŽ͕ĂƐĞĞŶĐĞƌƌĂƌŶĂƉƌſǆŝŵĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐƋƵĞ
ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ Ă ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ ƐĞŶĚŽ ƉĞƌŵŝƚŝĚĂ Ă
ƌĞĞůĞŝĕĆŽ͘

ϴ͘ϭϯ͘ϯ͘ĞůĞŝĕĆŽĚŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐƉŽĚĞƐĞƌĂƉƌŽǀĂĚĂƉĞůĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵ͕ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ͗ ;ŝͿ ϯй ;ƚƌġƐ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĚŽ ƚŽƚĂů ĚĞ ŽƚĂƐ
ĞŵŝƚŝĚĂƐ͕ĐĂƐŽŽ&ƵŶĚŽǀĞŶŚĂĂƚĞƌŵĂŝƐĚĞϭϬϬ;ĐĞŵͿŽƚŝƐƚĂƐ͖ŽƵ;ŝŝͿϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽ
ƚŽƚĂůĚĞŽƚĂƐĞŵŝƚŝĚĂƐ͕ĐĂƐŽŽ&ƵŶĚŽǀĞŶŚĂĂƚĞƌĂƚĠϭϬϬ;ĐĞŵͿŽƚŝƐƚĂƐ͘

W1dh>K/y–dyD/E/^dZKZDhEZKK^WZ^dKZ^^Zs/K^

ϵ͘ϭ͘ WĞůĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ ŶŽƐ ŝƚĞŶƐ ϰ͘ϭ Ğ ϰ͘Ϯ͕ ĂĐŝŵĂ͕ Ž ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĨĂƌĄ ũƵƐ ă dĂǆĂ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘

ϵ͘Ϯ͘dĂǆĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞǀŝĚĂĂŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƋƵŝǀĂůĞĂϭ͕ϱй;ƵŵǀşƌŐƵůĂĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿ
ĂŽ ĂŶŽ ƐŽďƌĞ Ž WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ >şƋƵŝĚŽ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ Ž ǀĂůŽƌ ŵşŶŝŵŽ ŵĞŶƐĂů ĚĞ ZΨ ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
;ƋƵŝŶǌĞ ŵŝů ƌĞĂŝƐͿ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ ƌĞĨĞƌŝĚŽ ǀĂůŽƌ ƐĞƌĄ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ ƉĞůĂ ǀĂƌŝĂĕĆŽ ƉŽƐŝƚŝǀĂ
ĂĐƵŵƵůĂĚĂĚŽ/'WDŽƵƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌŽşŶĚŝĐĞƋƵĞǀĞŶŚĂĂƐƵďƐƚŝƚƵŝͲůŽ͘dĂǆĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƐĞƌĄ͗
;ĂͿĚĞǀŝĚĂĂƉĂƌƚŝƌĚĂĚĂƚĂĚĂƉƌŝŵĞŝƌĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŽƚĂƐĞĚĞŝǆĂƌĄĚĞƐĞƌĚĞǀŝĚĂŶĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞ
Ă ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽ &ƵŶĚŽ ĞƐƚŝǀĞƌ ĐŽŶĐůƵşĚĂ͘  dĂǆĂ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ƋƵĂůƋƵĞƌ ƉĞƌşŽĚŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĂƵŵŵġƐĞŵƋƵĞŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌƉƌĞƐƚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĂŽ&ƵŶĚŽ͕ŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕
ĚĞǀĞƌĄƐĞƌĐĂůĐƵůĂĚĂƉƌŽƌĂƚĂĐŽŵďĂƐĞŶŽŶƷŵĞƌŽƚŽƚĂůĚĞĚŝĂƐĚĞƚĂůƉĞƌşŽĚŽĐŽŵƉĂƌĂĚŽĂŽŶƷŵĞƌŽ
ĚĞĚŝĂƐĞŵƋƵĞŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌƚĞŶŚĂƉƌĞƐƚĂĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĂŽ&ƵŶĚŽŶŽŵĞƐŵŽƉĞƌşŽĚŽ͘

ϵ͘ϯ͘KĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŶĆŽĨĂƌĄũƵƐĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĂǆĂĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͘

ϵ͘ϯ͘ϭ͘dŽĚŽƐŽƐǀĂůŽƌĞƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĞƐƚĞĂƉşƚƵůŽ/y͕ƐĞƌĆŽĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĚŽƐƚƌŝďƵƚŽƐŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐ
ƐŽďƌĞŽƐǀĂůŽƌĞƐĞĨĞƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚĞǀŝĚŽƐ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽ͗/ŵƉŽƐƚŽ^ŽďƌĞ^ĞƌǀŝĕŽƐ

Ϯϴ

149
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;/^^Ϳ͕ ŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƉĂƌĂ Ž WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ /ŶƚĞŐƌĂĕĆŽ ^ŽĐŝĂů ;W/^Ϳ͕ ŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƉĂƌĂ Ž
ĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ ^ŽĐŝĂů ;K&/E^Ϳ͕ ŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ^ŽĐŝĂů ƐŽďƌĞ Ž >ƵĐƌŽ ;^>>Ϳ͕
/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂZĞƚŝĚŽŶĂ&ŽŶƚĞ;/ZZ&ͿĞŽƵƚƌŽƐƋƵĞƉŽƌǀĞŶƚƵƌĂǀĞŶŚĂŵĂŝŶĐŝĚŝƌ͘

ϵ͘ϰ͘^ĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽƐŝƚĞŶƐĂĐŝŵĂ͕ƋƵĂůƋƵĞƌĂůƚĞƌĂĕĆŽŶŽĞƐĐŽƉŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽĚŽƐ
ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽĞŶĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƉƌĞƐƚĂĕĆŽ
ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ƉŽĚĞƌĄ ĞŶƐĞũĂƌ Ğŵ ƌĞǀŝƐĆŽ ĚĂ ƌĞĨĞƌŝĚĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͕ ĚĞǀĞŶĚŽ ƐĞƌ ĂĚŝƚĂĚŽ Ž ƌĞĨĞƌŝĚŽ
ĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽ͘

ϵ͘ϱ͘KƵƚƌŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ƐĞŶĚŽĐĞƌƚŽƋƵĞĂ
ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĚĞƐƚĞƐ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ ƋƵĂŶĚŽ ŶĆŽĞƐƚŝǀĞƌĞŵ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐƉĞůĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD
ϰϳϮ Ğ ĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ĐŽŵŽ ŶĐĂƌŐŽƐ ĚŽ &ƵŶĚŽ ƉĂƌĂ ƐĞƌĞŵ ĚĞĚƵǌŝĚĂƐ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ĚŽ
ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&ƵŶĚŽ͕ƐĞƌĆŽĚĞĚƵǌŝĚĂƐĚĂdĂǆĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘

W1dh>Ky–K^EZ'K^K&hEK

ϭϬ͘ϭ͘ŽŶƐƚŝƚƵŝƌĆŽŶĐĂƌŐŽƐĚŽ&ƵŶĚŽ͕ĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚĞƐƉĞƐĂƐ͗

/͘
dĂǆĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖

//͘
dĂǆĂƐ͕ŝŵƉŽƐƚŽƐŽƵĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĨĞĚĞƌĂŝƐ͕ĞƐƚĂĚƵĂŝƐ͕ŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐŽƵĂƵƚĄƌƋƵŝĐĂƐƋƵĞ
ƌĞĐĂŝĂŵŽƵǀĞŶŚĂŵĂƌĞĐĂŝƌƐŽďƌĞŽƐďĞŶƐ͕ĚŝƌĞŝƚŽƐĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚŽ&ƵŶĚŽ͖

///͘
'ĂƐƚŽƐ ĐŽŵ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂ͕ ŝŵƉƌĞƐƐĆŽ͕ ĞǆƉĞĚŝĕĆŽ Ğ ƉƵďůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞůĂƚſƌŝŽƐ Ğ
ŽƵƚƌŽƐĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŽ&ƵŶĚŽĞĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ
ƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽŽƵŶĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮ͖

/s͘
'ĂƐƚŽƐĚĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƌŝŵĄƌŝĂĚĞŽƚĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĐŽŵƐĞƵƌĞŐŝƐƚƌŽƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ
ĞŵŵĞƌĐĂĚŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽĚĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͖

s͘
,ŽŶŽƌĄƌŝŽƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐĚŽƵĚŝƚŽƌ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͖

s/͘
ŽŵŝƐƐƁĞƐĞĞŵŽůƵŵĞŶƚŽƐƉĂŐŽƐƐŽďƌĞĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚŽ&ƵŶĚŽ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĚĞƐƉĞƐĂƐ
ƌĞůĂƚŝǀĂƐ ă ĐŽŵƉƌĂ͕ ǀĞŶĚĂ͕ ůŽĐĂĕĆŽ ŽƵ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ŝŵſǀĞŝƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉŽŶŚĂŵ Ž
ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&ƵŶĚŽ͖

s//͘
,ŽŶŽƌĄƌŝŽƐ ĚĞ ĂĚǀŽŐĂĚŽƐ͕ ĐƵƐƚĂƐ Ğ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ ŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐ Ğŵ ĚĞĨĞƐĂ ĚŽƐ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚŽ&ƵŶĚŽ͕ũƵĚŝĐŝĂůŽƵĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŽǀĂůŽƌĚĞĐŽŶĚĞŶĂĕĆŽƋƵĞůŚĞ
ƐĞũĂĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŵƉŽƐƚĂ͖

s///͘ ,ŽŶŽƌĄƌŝŽƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐĐŽŵĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚŽŽŶƐƵůƚŽƌ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ĚĞŶƚƌĞ
ŽƵƚƌŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƉĞƌŵŝƚŝĚŽƐƉĞůĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͖
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/y͘
'ĂƐƚŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŽƐŽďƌĞŽƐĂƚŝǀŽƐĚŽ&ƵŶĚŽ͕ďĞŵ
ĐŽŵŽ Ă ƉĂƌĐĞůĂ ĚĞ ƉƌĞũƵşǌŽƐ ŶĆŽ ĐŽďĞƌƚĂ ƉŽƌ ĂƉſůŝĐĞƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŽ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ŶĆŽ ĚĞĐŽƌƌĂ
ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĚĞĐƵůƉĂŽƵĚŽůŽĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƐƵĂƐĨƵŶĕƁĞƐ͖

y͘
'ĂƐƚŽƐ ŝŶĞƌĞŶƚĞƐ ă ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ͕ ĨƵƐĆŽ͕ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ͕ ĐŝƐĆŽ͕ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽ ŽƵ
ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ&ƵŶĚŽĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͖

y/͘

dĂǆĂĚĞĐƵƐƚſĚŝĂĚĞƚşƚƵůŽƐŽƵǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚŽ&ƵŶĚŽ͖

y//͘

'ĂƐƚŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕƁĞƐƋƵĞƐĞũĂŵŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂƐ͖



y///͘ 'ĂƐƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐăŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽĞƌĞƉĂƌŽƐĚŽƐƚŝǀŽƐůǀŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ
ĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&ƵŶĚŽ͘

y/s͘ dĂǆĂƐĚĞŝŶŐƌĞƐƐŽĞƐĂşĚĂĚŽƐĨƵŶĚŽƐĚĞƋƵĞŽ&//ƐĞũĂĐŽƚŝƐƚĂ͕ƐĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͖

ys͘ ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞŵĐĂƌƚſƌŝŽ͖Ğ

ys/͘ ,ŽŶŽƌĄƌŝŽƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐăƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽĂƌƚ͘ϮϱĚĞƐƚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽ͘

ϭϬ͘Ϯ͘ YƵĂŝƐƋƵĞƌ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ŶĆŽ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ĐŽŵŽ ĞŶĐĂƌŐŽƐ ĚŽ &ƵŶĚŽ ĐŽƌƌĞƌĆŽ ƉŽƌ ĐŽŶƚĂ ĚŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͘

W1dh>Ky/–^/E&KZDO^

ϭϭ͘ϭ͘KĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞǀĞƉƌĞƐƚĂƌĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉĞƌŝſĚŝĐĂƐƐŽďƌĞŽ&ƵŶĚŽ͗

/͘
DĞŶƐĂůŵĞŶƚĞ͕ ĂƚĠ ϭϱ ;ƋƵŝŶǌĞͿ ĚŝĂƐ ĂƉſƐ Ž ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ŵġƐ͕ Ž ĨŽƌŵƵůĄƌŝŽ
ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĐƵũŽĐŽŶƚĞƷĚŽƌĞĨůĞƚĞŽŶĞǆŽϯϵͲ/ĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮ͖

//͘
dƌŝŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ͕ ĂƚĠ ϰϱ ;ƋƵĂƌĞŶƚĂ Ğ ĐŝŶĐŽͿ ĚŝĂƐ ĂƉſƐ Ž ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐĂĚĂ
ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͕ŽĨŽƌŵƵůĄƌŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĐƵũŽĐŽŶƚĞƷĚŽƌĞĨůĞƚĞŽŶĞǆŽϯϵͲ//ĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮ͖

///͘
ŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĂƚĠϵϬ;ŶŽǀĞŶƚĂͿĚŝĂƐĂƉſƐŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͗

ĂͿĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͖

ďͿŽƉĂƌĞĐĞƌĚŽƵĚŝƚŽƌ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͖Ğ

ĐͿŽĨŽƌŵƵůĄƌŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĐƵũŽĐŽŶƚĞƷĚŽƌĞĨůĞƚĞŽŶĞǆŽϯϵͲsĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮ͖
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/s͘

s͘

ŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ƚĆŽůŽŐŽƌĞĐĞďĂ͕ŽƌĞůĂƚſƌŝŽĚŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͖
ƚĠϴ;ŽŝƚŽͿĚŝĂƐĂƉſƐƐƵĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ĂĂƚĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͖
Ğ


s/͘
EŽŵĞƐŵŽĚŝĂĚĞƐƵĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŽƐƵŵĄƌŝŽĚĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐƚŽŵĂĚĂƐŶĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů
ĚĞŽƚŝƐƚĂƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͘

ƌƚ͘ ϭϭ͘Ϯ͘ K ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĚĞǀĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌ ĂŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ Ă
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐƐŽďƌĞŽ&ƵŶĚŽ͗

/͘
ĚŝƚĂů ĚĞ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ğ ŽƵƚƌŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ Ă
ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐĚĞŽƚŝƐƚĂƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ŶŽŵĞƐŵŽĚŝĂĚĞƐƵĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͖

//͘
ƚĠ ϴ ;ŽŝƚŽͿ ĚŝĂƐ ĂƉſƐ ƐƵĂ ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ Ă ĂƚĂ ĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ 'ĞƌĂŝƐ ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ
ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͖

///͘
&ĂƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕ĚĞĨŝŶŝĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮ͖Ğ

/s͘
ĂƚĠϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐĂĐŽŶƚĂƌĚĂĐŽŶĐůƵƐĆŽĚŽŶĞŐſĐŝŽ͕ĂĂǀĂůŝĂĕĆŽƌĞůĂƚŝǀĂƚŝǀŽƐ͕ŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ĂƌƚŝŐŽ ϰϱ͕ Α ϰǑ͕ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϰϳϮ Ğ ĐŽŵ ĞǆĐĞĕĆŽ ĚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ ŶŽ ŝƚĞŵ ϳ ĚŽ ŶĞǆŽ ϭϮ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϰϳϮ ƋƵĂŶĚŽ ĞƐƚŝǀĞƌĞŵ
ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐƉŽƌƐŝŐŝůŽŽƵƐĞƉƌĞũƵĚŝĐĂƌĞŵĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚŽ&ƵŶĚŽ͖

s͘
ŶŽ ŵĞƐŵŽ ĚŝĂ ĚĞ ƐƵĂ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ͕ Ž ƐƵŵĄƌŝŽ ĚĂƐ ĚĞĐŝƐƁĞƐ ƚŽŵĂĚĂƐ ŶĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ
'ĞƌĂŝƐĚĞŽƚŝƐƚĂƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͖Ğ

s/͘
ĞŵĂƚĠϮ;ĚŽŝƐͿĚŝĂƐ͕ŽƐƌĞůĂƚſƌŝŽƐĞƉĂƌĞĐĞƌĞƐĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƐƉĞůŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚŽƐ
ŽƚŝƐƚĂƐ͕ĐŽŵĞǆĐĞĕĆŽĚĂƋƵĞůĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶŽŝŶĐŝƐŽsĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮ͘

ϭϭ͘ϭ͘ϭ͘ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐŶŽƐ/ƚĞŶƐϭϭ͘ϭĞϭϭ͘Ϯ͕ĂĐŝŵĂ͕ĚĞǀĞƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂ
ŶĂƉĄŐŝŶĂŵĂŶƚŝĚĂƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŶĂƌĞĚĞŵƵŶĚŝĂůĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͕ƋƵĂůƐĞũĂ[●]͕Ğŵ
ůƵŐĂƌĚĞĚĞƐƚĂƋƵĞĞĚŝƐƉŽŶşǀĞůƉĂƌĂĂĐĞƐƐŽŐƌĂƚƵŝƚŽ͕ĞŵĂŶƚŝĚĂĚŝƐƉŽŶşǀĞůĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐĞŵƐƵĂ
ƐĞĚĞ͘

ϭϭ͘ϭ͘Ϯ͘KĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞǀĞƌĄŵĂŶƚĞƌƐĞŵƉƌĞĚŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵƐƵĂƉĄŐŝŶĂŶĂƌĞĚĞŵƵŶĚŝĂůĚĞ
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐŽƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ĞŵƐƵĂǀĞƌƐĆŽǀŝŐĞŶƚĞĞĂƚƵĂůŝǌĂĚĂ͘
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W1dh>Ky//–K^KE&>/dK^/EdZ^^

ϭϮ͘ϭ͘KƐĂƚŽƐƋƵĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞŵĐŽŶĨůŝƚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĞŶƚƌĞŽ&ƵŶĚŽ͕ŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ĞͬŽƵŽŽŶƐƵůƚŽƌ
/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ĚĞƉĞŶĚĞŵĚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽƉƌĠǀŝĂ͕ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĞŝŶĨŽƌŵĂĚĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͘

ϭϮ͘ϭ͘ϭ͘ƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŚŝƉſƚĞƐĞƐƐĆŽĞǆĞŵƉůŽƐĚĞƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞĐŽŶĨůŝƚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ͗

/͘
ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ůŽĐĂĕĆŽ͕ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŽƵĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĞŝƌĞŝƚŽƐZĞĂŝƐ͕ƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͕ĚĞ
/ŵſǀĞů ĚĞ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ ĚŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ŽƵ ĚŽ ŽŶƐƵůƚŽƌ /ŵŽďŝůŝĄƌŝŽŽƵ ĚĞ ƉĞƐƐŽĂƐ Ă ĞůĞƐ
ůŝŐĂĚĂƐ͖

//͘
ĂůŝĞŶĂĕĆŽ͕ůŽĐĂĕĆŽŽƵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŽƵĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĞŝƌĞŝƚŽƐZĞĂŝƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚŽ
ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ĚŽ &ƵŶĚŽ ƚĞŶĚŽĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞ Ž ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŽƵŽ ŽŶƐƵůƚŽƌ /ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ŽƵƉĞƐƐŽĂƐĂĞůĞƐůŝŐĂĚĂƐ͖

///͘
ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͕ĚĞŝŵſǀĞůĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĞĚĞǀĞĚŽƌĞƐĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŽƵ
ĚŽŽŶƐƵůƚŽƌ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ƵŵĂǀĞǌĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂĂŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂĚŽĚĞǀĞĚŽƌ͖

/s͘
 ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͕ ƉĞůŽ &ƵŶĚŽ͕ ĚĞ ƉĞƐƐŽĂƐ ůŝŐĂĚĂƐ ĂŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ Ğ ĂŽ ŽŶƐƵůƚŽƌ
/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƉĂƌĂŽ&ƵŶĚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽ
sDϰϳϮ͕ĞǆĐĞƚŽŽĚĞƉƌŝŵĞŝƌĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞŽƚĂƐ͖Ğ

s͘
ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͕ĚĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞͬŽƵĚŽ
ŽŶƐƵůƚŽƌ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ŽƵĚĞƉĞƐƐŽĂƐĂĞůĞƐůŝŐĂĚĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌ
ĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĚŽ&ƵŶĚŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮ͘

ϭϮ͘ϭ͘Ϯ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŵͲƐĞƉĞƐƐŽĂƐůŝŐĂĚĂƐ͗

/͘
 ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ ŽƵ ƐŽď ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ Ğ ĚŽ ŽŶƐƵůƚŽƌ
/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ĚĞƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͖

//͘
 ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ĐƵũŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ ŶŽ ƚŽĚŽ ŽƵ Ğŵ ƉĂƌƚĞ͕ ƐĞũĂŵ ŽƐ ŵĞƐŵŽƐ ĚŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞͬŽƵĚŽŽŶƐƵůƚŽƌ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ĐŽŵĞǆĐĞĕĆŽĚŽƐĐĂƌŐŽƐĞǆĞƌĐŝĚŽƐĞŵſƌŐĆŽƐ
ĐŽůĞŐŝĂĚŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽĞƐƚĂƚƵƚŽŽƵƌĞŐŝŵĞŶƚŽŝŶƚĞƌŶŽĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞͬŽƵĚŽŽŶƐƵůƚŽƌ
/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ž ĐĂƐŽ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ƐĞƵƐ ƚŝƚƵůĂƌĞƐ ŶĆŽ ĞǆĞƌĕĂŵ ĨƵŶĕƁĞƐ ĞǆĞĐƵƚŝǀĂƐ͕
ŽƵǀŝĚĂƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĂsD͖Ğ

///͘
WĂƌĞŶƚĞƐĂƚĠƐĞŐƵŶĚŽŐƌĂƵĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐŶĂƚƵƌĂŝƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐŶŽƐŝŶĐŝƐŽƐĂĐŝŵĂ͘

ϭϮ͘ϭ͘ϯ͘ƐĚĞŵĂŝƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞŽ&ƵŶĚŽĞŽĞŵƉƌĞĞŶĚĞĚŽƌĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚĂƐăĂǀĂůŝĂĕĆŽĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ĨŽƌ ƉŽƐƐşǀĞů Ă ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ Ğŵ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ
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ĞƋƵŝƚĂƚŝǀĂƐ ŽƵ ŝĚġŶƚŝĐĂƐ ăƐ ƋƵĞ ƉƌĞǀĂůĞĕĂŵ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ͕ ŽƵ ƋƵĞ Ž &ƵŶĚŽ ĐŽŶƚƌĂƚĂƌŝĂ ĐŽŵ
ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͘

ϭϮ͘Ϯ͘EĆŽĐŽŶĨŝŐƵƌĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞĐŽŶĨůŝƚŽ͗;ŝͿĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͕ĚĞƚŝǀŽƐůǀŽƐĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ
ĚŽĞŵƉƌĞĞŶĚĞĚŽƌ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŶĆŽƐĞũĂƉĞƐƐŽĂůŝŐĂĚĂĂŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞͬŽƵĂŽŽŶƐƵůƚŽƌ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ž ĐĂƐŽ͖ ;ŝŝͿ Ă ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ ƚŝǀŽƐ ĚĞ ZĞŶĚĂ &ŝǆĂ ĞŵŝƚŝĚŽƐ ĞͬŽƵ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽͲƐĞŽƐůŝŵŝƚĞƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͖Ğ;ŝŝŝͿĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞ
ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ ƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞ ĂŽ ŵĞƐŵŽ ŐƌƵƉŽ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽ ĚŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ă
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĂƐ ŽƚĂƐ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ĂƐ ĐŽŵŝƐƐƁĞƐ ƉĂŐĂƐ ĞƐƚĞũĂŵ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ŽƐ ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ ĚĞ
ŵĞƌĐĂĚŽ͘

ϭϮ͘ϯ͘ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐĚĞǀĞƌĄĂŶĂůŝƐĂƌĞĂƉƌŽǀĂƌƚŽĚĂĞƋƵĂůƋƵĞƌƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂů
ĐŽŶĨůŝƚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽƋƵſƌƵŵĚĞĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘

W1dh>Ky///–^DKE^dZO^KEd/^&/EE/Z^

ϭϯ͘ϭ͘K&ƵŶĚŽƚĞƌĄĞƐĐƌŝƚƵƌĂĕĆŽĐŽŶƚĄďŝůĚĞƐƚĂĐĂĚĂĚĂĚĞƐĞƵĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐƵĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĞůĂďŽƌĂĚĂƐ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕ ƐĞƌĆŽ ĂƵĚŝƚĂĚĂƐ
ƐĞŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞƉŽƌĂƵĚŝƚŽƌŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͘

ϭϯ͘Ϯ͘KĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĚŽ&ƵŶĚŽƚĞƌĄĚƵƌĂĕĆŽĚĞϭ;ƵŵͿĂŶŽ͕ĐŽŵŝŶşĐŝŽĞŵϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĞƚĠƌŵŝŶŽ
ĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞĐĂĚĂĂŶŽ͘ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚŽ&ƵŶĚŽĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĂƵĚŝƚĂĚĂƐƉŽƌ
ĂƵĚŝƚŽƌŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ŶĂsD͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐŶŽƌŵĂƐƋƵĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŵŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƐƐĂ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞ͘

ϭϯ͘Ϯ͘ϭ͘ Ɛ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĚŽ &ƵŶĚŽ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ĞůĂďŽƌĂĚĂƐ ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽͲƐĞ Ă
ŶĂƚƵƌĞǌĂĚŽƐƚŝǀŽƐĞŵƋƵĞƐĞƌĆŽŝŶǀĞƐƚŝĚŽƐŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽ&ƵŶĚŽ͘

ϭϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ KƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĆŽ͕ ĂůĠŵ ĚŽ ĞǆĂŵĞ ĚĂ ĞǆĂƚŝĚĆŽ ĐŽŶƚĄďŝů Ğ
ĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ ĚŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚŽ ĂƚŝǀŽ Ğ ƉĂƐƐŝǀŽ ĚŽ &ƵŶĚŽ͕ Ă ǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ
ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͘

W1dh>Ky/s–KWdZ/DNE/K>1Yh/KKWZKs/^/KEDEdK

ϭϰ͘ϭ͘ ŶƚĞŶĚĞƌͲƐĞͲĄ ƉŽƌ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ >şƋƵŝĚŽ Ă ƐŽŵĂ ĚŽƐ ƚŝǀŽƐ͕ ĂĐƌĞƐĐŝĚŽ ĚŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ Ă ƌĞĐĞďĞƌ͕Ğ
ƌĞĚƵǌŝĚŽĚĂƐĞǆŝŐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚŽ&ƵŶĚŽ͘

ϭϰ͘Ϯ͘ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚŽ&ƵŶĚŽƐĞƌĆŽĂƉƵƌĂĚĂƐĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗

/͘
KƐ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐŶŽƐƚŝǀŽƐůǀŽƐĞƌĆŽĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůĐŽƌƌŝŐŝĚŽ
ƉĞůĂ ǀĂƌŝĂĕĆŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ŽƵ ǀĂůŽƌ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ĐŽŶĨŽƌŵĞ >ĂƵĚŽ ĚĞ ǀĂůŝĂĕĆŽ͕ ĞůĂďŽƌĂĚŽ
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ƋƵĂŶĚŽĚĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚŽ/ŵſǀĞůĞĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐĞŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĂŽƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͖

//͘
KƐƚŝǀŽƐĚĞZĞŶĚĂ&ŝǆĂŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĂƌƚĞŝƌĂ͕ĐŽŵŽƚşƚƵůŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ƐĞƌĆŽĂǀĂůŝĂĚŽƐ
Ă ƉƌĞĕŽ ĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͕ ĚŝŵŝŶƵşĚŽ ĚŽ ĚĞƐĐŽŶƚŽ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ƉĂƌĂ ƌĞĨůĞƚŝƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƌĞƐƚƌŝĕĆŽ ŽƵ
ůŝŵŝƚĂĕĆŽĚĞĐŝƌĐƵůĂĕĆŽŽƵůŝƋƵŝĚĞǌ͖Ğ

///͘
KƐ ƚŝǀŽƐ ĚĞ ZĞŶĚĂ &ŝǆĂ ƋƵĞ ƐĞũĂŵ ƚşƚƵůŽƐ ƉƌŝǀĂĚŽƐ ƐĞƌĆŽ ĂǀĂůŝĂĚŽƐ Ă ƉƌĞĕŽƐ ĚĞ
ŵĞƌĐĂĚŽ͕ ĚĞ ŵĂŶĞŝƌĂ Ă ƌĞĨůĞƚŝƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚĞƐǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽ ŽƵ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝǌĂƌ ƐĞƵ ǀĂůŽƌ ĂŽ ĚĞ
ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͘

ϭϰ͘ϯ͘ ĂƐŽ Ž ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ŝĚĞŶƚŝĨŝƋƵĞ Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉĞƌĚĂ ŶŽƐ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚĂ
ĂƌƚĞŝƌĂ͕ĞƐƚĞĚĞǀĞƌĄĞĨĞƚƵĂƌŽƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞƚĂŝƐƉĞƌĚĂƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ǀŝŐĞŶƚĞƐ͘

ϭϰ͘ϯ͘ϭ͘ƐƉĞƌĚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĐŽŵĂƚŝǀŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĂƌƚĞŝƌĂĚĞǀĞŵƐĞƌĞƐƚŝŵĂĚĂƐŶĂĚĂƚĂ
ĚŽ ďĂůĂŶĕŽ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ŽďũĞƚŝǀĂƐ ĞŶƚĆŽ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ Ğ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚĂƐ͘ ŽŵŽ
ĞǆĞŵƉůŽ ĚĞ ƉĞƌĚĂ ĚĞ ĂƚŝǀŽƐ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽƐ ŝŶĐůƵŝ Ă ƉĞƌĚĂ͕ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞǌĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ ŶĂƐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘

W1dh>Kys–WK>1d//^dZ/h/KZ^h>dK^

ϭϱ͘ϭ͘ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂĂƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂĂŶƵĂůŵĞŶƚĞĂƚĠϭϮϬ;ĐĞŶƚŽĞǀŝŶƚĞͿĚŝĂƐ
ĂƉſƐŽƚĠƌŵŝŶŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉƁĞŽ/ŶĐŝƐŽ/ĚŽ/ƚĞŵϴ͘ϭ͕ĂĐŝŵĂ͕ĚĞůŝďĞƌĂƌĄƐŽďƌĞŽ
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĂƐĞƌĚĂĚŽĂŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂƉƵƌĂĚŽƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĨŝŶĚŽ͘

ϭϱ͘ϭ͘ϭ͘  ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂ ŶŽ ŝƚĞŵ ϭϱ͘ϭ͕ ĂĐŝŵĂ ƐŽŵĞŶƚĞ ƉŽĚĞ ƐĞƌ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂŶŽŵşŶŝŵŽϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐĂƉſƐĞƐƚĂƌĞŵĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĐŽŶƚĄďĞŝƐĂƵĚŝƚĂĚĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŶĐĞƌƌĂĚŽ͘

ϭϱ͘ϭ͘Ϯ͘WĂƌĂĂƌĐĂƌĐŽŵĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĚŽƐ/ŵſǀĞŝƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ
&ƵŶĚŽ͕ƐĞŚŽƵǀĞƌ͕ƉŽĚĞƌĄƐĞƌĨŽƌŵĂĚĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞĐŽŶƚŝŶŐġŶĐŝĂƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ĂƋƵĂůƋƵĞƌ
ŵŽŵĞŶƚŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƉƌĠǀŝĂĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐĚŽ&ƵŶĚŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĂƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞĂƚĠ
ϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĂƵĨĞƌŝĚŽĂƉƵƌĂĚŽƐĞŐƵŶĚŽŽƌĞŐŝŵĞĚĞĐĂŝǆĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽ
ĐŽŵŽ/ƚĞŵϭϱ͘ϭ͘ϰ͕ĂďĂŝǆŽ͘

ϭϱ͘ϭ͘ϯ͘K&ƵŶĚŽĚĞǀĞƌĄĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĂƐĞƵƐŽƚŝƐƚĂƐŶŽŵşŶŝŵŽϵϱй;ŶŽǀĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿ
ĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĂƵĨĞƌŝĚŽĂƉƵƌĂĚŽƐĞŐƵŶĚŽŽƌĞŐŝŵĞĚĞĐĂŝǆĂĐŽŵďĂƐĞĞŵďĂůĂŶĕŽƐĞŵĞƐƚƌĂů
ĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϬĚĞũƵŶŚŽĞϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞĐĂĚĂĂŶŽ͕ĂƐĞƌƉĂŐŽŶĂĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂĂďĂŝǆŽ͘

ϭϱ͘ϭ͘ϰ͘ K ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĂƵĨĞƌŝĚŽ ƉĞůŽ &ƵŶĚŽ ŶŽ ƉĞƌşŽĚŽ ƐĞƌĄ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽ ĂŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ͕
ŵĞŶƐĂůŵĞŶƚĞ͕ƐĞŵƉƌĞĂƚĠŽϭϱǑ;ĚĠĐŝŵŽƋƵŝŶƚŽͿĚŝĂƷƚŝůĚĞĐĂĚĂŵġƐ͘

ϯϰ

155

1º RTD-RJ Protocolo 1909566 Selo ECQD52926-FBF. RJ,18/07/2018
Nº de controle: e25a9fa0560c960239ad5fe1cbc0955f


ϭϱ͘ϭ͘ϱ͘&ĂƌĆŽũƵƐĂŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽŝƚĞŵϭϱ͘ϭ͘ϰ͕ĂĐŝŵĂŽƐƚŝƚƵůĂƌĞƐĚĞŽƚĂƐŶŽ
ĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽĚŽƷůƚŝŵŽĚŝĂĚĞĐĂĚĂŵġƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĐŽŶƚĂƐĚĞĚĞƉſƐŝƚŽŵĂŶƚŝĚĂƐƉĞůŽ
ƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌĚĂƐŽƚĂƐ͘

W1dh>Kys/–^sO^

ϭϲ͘ϭ͘  ǀĞĚĂĚŽ ĂŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ ĚĞ ŐĞƐƚŽƌ ĚŽ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ĚŽ &ƵŶĚŽ Ğ
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽ&ƵŶĚŽ͗

/͘
ZĞĐĞďĞƌĚĞƉſƐŝƚŽĞŵƐƵĂĐŽŶƚĂĐŽƌƌĞŶƚĞ͖

//͘
ŽŶĐĞĚĞƌ ĞŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐ͕ ĂĚŝĂŶƚĂƌ ƌĞŶĚĂƐ ĨƵƚƵƌĂƐ ŽƵ Ăďƌŝƌ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĂŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ƐŽď
ƋƵĂůƋƵĞƌŵŽĚĂůŝĚĂĚĞ͖

///͘
ŽŶƚƌĂŝƌŽƵĞĨĞƚƵĂƌĞŵƉƌĠƐƚŝŵŽ͖

/s͘
WƌĞƐƚĂƌ ĨŝĂŶĕĂ͕ ĂǀĂů͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĂĐĞŝƚĂƌ ŽƵ ĐŽŽďƌŝŐĂƌͲƐĞ ƐŽď ƋƵĂůƋƵĞƌ ĨŽƌŵĂ ŶĂƐ
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐƉƌĂƚŝĐĂĚĂƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͖

s͘
ƉůŝĐĂƌŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌƌĞĐƵƌƐŽƐĐĂƉƚĂĚŽƐŶŽWĂşƐ͖

s/͘
ƉůŝĐĂƌƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŽƚĂƐĚŽƉƌſƉƌŝŽ&ƵŶĚŽ͖

s//͘
sĞŶĚĞƌăƉƌĞƐƚĂĕĆŽĂƐŽƚĂƐ͕ĂĚŵŝƚŝĚĂĂĚŝǀŝƐĆŽĚĂĞŵŝƐƐĆŽĞŵƐĠƌŝĞƐĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ
ǀŝĂĐŚĂŵĂĚĂĚĞĐĂƉŝƚĂů͖

s///͘ WƌŽŵĞƚĞƌƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͖

/y͘
ƌĞƐƐĂůǀĂĚĂ Ă ŚŝƉſƚĞƐĞ ĚĞ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ Ğŵ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ /ƚĞŵ ϭϮ͘Ϯ
ĚĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ƌĞĂůŝǌĂƌŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚŽ&ƵŶĚŽƋƵĂŶĚŽĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞĐŽŶĨůŝƚŽ
ĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĞŶƚƌĞŽ&ƵŶĚŽĞŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŽƵŽŶƐƵůƚŽƌ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ŽƵĞŶƚƌĞŽ&ƵŶĚŽĞŽ
ĞŵƉƌĞĞŶĚĞĚŽƌ͖

y͘
ŽŶƐƚŝƚƵŝƌƀŶƵƐƌĞĂŝƐƐŽďƌĞŽƐŝŵſǀĞŝƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&ƵŶĚŽ͖

y/͘
ZĞĂůŝǌĂƌŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŽƵŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐŶĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐ
ŶĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮ͖

y//͘
ZĞĂůŝǌĂƌ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĐŽŵ ĂĕƁĞƐ Ğ ŽƵƚƌŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ ĨŽƌĂ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽƐ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐ ƉĞůĂ sD͕ ƌĞƐƐĂůǀĂĚĂƐ ĂƐ ŚŝƉſƚĞƐĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ͕ ĚĞ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĞĚĞĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐĞŵĂĕƁĞƐ͕ĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞ
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ďƀŶƵƐ ĚĞ ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ Ğ ŶŽƐ ĐĂƐŽƐ Ğŵ ƋƵĞ Ă sD ƚĞŶŚĂ ĐŽŶĐĞĚŝĚŽ ƉƌĠǀŝĂ Ğ ĞǆƉƌĞƐƐĂ
ĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽ͖

y///͘ ZĞĂůŝǌĂƌŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵĚĞƌŝǀĂƚŝǀŽƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽƚĂŝƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĨŽƌĞŵƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĚĞƐĚĞƋƵĞĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽƐĞũĂƐĞŵƉƌĞ͕ŶŽ
ŵĄǆŝŵŽ͕ŽǀĂůŽƌĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽĚŽ&ƵŶĚŽ͖Ğ

y/s͘

WƌĂƚŝĐĂƌƋƵĂůƋƵĞƌĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂůŝĚĂĚĞ͘


W1dh>Kys//ͲKdZdDEdKdZ/hdZ/K

KĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞƐƚĞĂƉşƚƵůŽĨŽŝĞůĂďŽƌĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽďƌĂƐŝůĞŝƌĂĞŵǀŝŐŽƌĞƚĞŵƉŽƌ
ŽďũĞƚŝǀŽĚĞƐĐƌĞǀĞƌŐĞŶĞƌŝĐĂŵĞŶƚĞŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƚƌŝďƵƚĄƌŝŽĂƉůŝĐĄǀĞůĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐĞĂŽ&ƵŶĚŽ͘
ǆŝƐƚĞŵĂůŐƵŵĂƐĞǆĐĞĕƁĞƐĞƚƌŝďƵƚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐƋƵĞƉŽĚĞŵƐĞƌĂƉůŝĐĂĚŽƐ͕ŵŽƚŝǀŽƉĞůŽƋƵĂůŽƐ
ŽƚŝƐƚĂƐ ĚĞǀĞŵ ĐŽŶƐƵůƚĂƌ ƐĞƵƐ ĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐ ũƵƌşĚŝĐŽƐ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă ƚƌŝďƵƚĂĕĆŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů ŶŽƐ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐŶŽ&ƵŶĚŽ͘

ϭϳ͘ϭ͘–dƌŝďƵƚĂĕĆŽƉůŝĐĄǀĞůĂŽ&ƵŶĚŽ

/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂ

ϭϳ͘ϭ͘ϭ͘ͲŽŵŽƌĞŐƌĂŐĞƌĂů͕ŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞŐĂŶŚŽƐĂƵĨĞƌŝĚŽƐƉĞůĂĂƌƚĞŝƌĂŶĆŽĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚŽƐ
ă ƚƌŝďƵƚĂĕĆŽ ƉĞůŽ /ŵƉŽƐƚŽ ĚĞ ZĞŶĚĂ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ Ž &ƵŶĚŽ ŶĆŽ ĂƉůŝƋƵĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ Ğŵ
ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƋƵĞƚĞŶŚĂĐŽŵŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƌ͕ĐŽŶƐƚƌƵƚŽƌŽƵƐſĐŝŽ͕ŽƚŝƐƚĂƋƵĞ
ƉŽƐƐƵĂ͕ŝƐŽůĂĚĂŵĞŶƚĞŽƵĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵƉĞƐƐŽĂĂĞůĞůŝŐĂĚĂ͕ŵĂŝƐĚĞϮϱй;ǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿĚĂƐŽƚĂƐ͘

ϭϳ͘ϭ͘Ϯ͘ Ͳ ĂƐŽ Ž &ƵŶĚŽ ĂƉůŝƋƵĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ Ğŵ ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ ƋƵĞ ƚĞŶŚĂ ĐŽŵŽ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƌ͕ ĐŽŶƐƚƌƵƚŽƌ ŽƵ ƐſĐŝŽ͕ ŽƚŝƐƚĂ ƋƵĞ ƉŽƐƐƵĂ͕ ŝƐŽůĂĚĂŵĞŶƚĞ ŽƵ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŵ
ƉĞƐƐŽĂĂĞůĞůŝŐĂĚĂ͕ŵĂŝƐĚĞϮϱй;ǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚĂƐŽƚĂƐ͕ŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞŐĂŶŚŽƐ
ĂƵĨĞƌŝĚŽƐ ƉĞůĂ ĂƌƚĞŝƌĂ ĞƐƚĂƌĆŽ ƐƵũĞŝƚŽƐ ă ƚƌŝďƵƚĂĕĆŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů ăƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ũurídicas (“IRPJ”,
“CSLL”, “Contribuição ao PIS” e “COFINS”). 

ϭϳ͘ϭ͘ϯ͘ Ͳ ŽŵŽ ĞǆĐĞĕĆŽ ă ƌĞŐƌĂ ŐĞƌĂů ĚĞ ŶĆŽ ƚƌŝďƵƚĂĕĆŽ ĚĞƐĐƌŝƚĂ ĂĐŝŵĂ͕ ŽƐ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ
ŐĂŶŚŽƐ ůşƋƵŝĚŽƐ ĂƵĨĞƌŝĚŽƐ ƉĞůŽ &ƵŶĚŽ Ğŵ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĚĞ ƌĞŶĚĂ ĨŝǆĂ ŽƵ ĚĞ ƌĞŶĚĂ
ǀĂƌŝĄǀĞů͕ ƐĂůǀŽ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ăƐ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ĂƚŝǀŽƐ
ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ƐƵũĞŝƚĂŵͲƐĞăŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŵĞƐŵĂƐŶŽƌŵĂƐ
ƉƌĞǀŝƐƚĂƐƉĂƌĂĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐ͘KŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂƉĂŐŽƉĞůĂ
ĂƌƚĞŝƌĂƐŽďƌĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐƉŽĚĞƌĄ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐĐĞƌƚŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͕ƐĞƌĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽ
ĐŽŵ Ž ŝŵƉŽƐƚŽ ĚĞ ƌĞŶĚĂ Ă ƐĞƌ ƌĞƚŝĚŽ ŶĂ ĨŽŶƚĞ͕ ƉĞůŽ &ƵŶĚŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĚĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ
ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĂŽƐƐĞƵƐŽƚŝƐƚĂƐ͘
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/ŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞKƉĞƌĂĕƁĞƐĞŶǀŽůǀĞŶĚŽdşƚƵůŽƐŽƵsĂůŽres Mobiliários (“IOF/Títulos”)

ϭϳ͘ϭ͘ϰ͘ Ͳ Ɛ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉĞůŽ &ƵŶĚŽ ĞƐƚĆŽ ƐƵũĞŝƚĂƐ ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ ă ŝŶĐŝĚġŶĐŝĂ ĚŽ
/K&ͬdşƚƵůŽƐăĂůşƋƵŽƚĂĚĞϬй;ǌĞƌŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͕ƐĞŶĚŽƉŽƐƐşǀĞůƐƵĂŵĂũŽƌĂĕĆŽĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂƚŽ ĚŽ WŽĚĞƌ ǆĞĐƵƚŝǀŽ͕ ĂƚĠ Ž ƉĞƌĐĞŶƚƵĂů ĚĞ ϭ͕ϱϬй ;Ƶŵ ŝŶƚĞŝƌŽ Ğ ĐŝŶƋƵĞŶƚĂ
ĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿĂŽĚŝĂ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŽƉĞƌĂĕƁĞƐŽĐŽƌƌŝĚĂƐĂƉſƐƚĂůĞǀĞŶƚƵĂůĂƵŵĞŶƚŽ͘

ϭϳ͘Ϯ͘–dƌŝďƵƚĂĕĆŽƉůŝĐĄǀĞůĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ

/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂ

ϭϳ͘Ϯ͘ϭ͘ͲK/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂĂƉůŝĐĄǀĞůĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐƚŽŵĂƌĄƉŽƌďĂƐĞ;ŝͿĂƌĞƐŝĚġŶĐŝĂĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐ
;ĂͿŶŽƌĂƐŝůŽƵ;ďͿŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͖Ğ;ŝŝͿĂůŐƵŶƐĞǀĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŵŽĂƵĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĚĞ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ Ğ Ă ƐƵĂ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞ ƚƌŝďƵƚĂĕĆŽ͗ ;ĂͿ Ă ĐĞƐƐĆŽ ŽƵ ĂůŝĞŶĂĕĆŽ ĚĞ ŽƚĂƐ͕ ;ďͿ Ž
ƌĞƐŐĂƚĞĚĞŽƚĂƐ͕;ĐͿĂĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĚĞŽƚĂƐ͕;ĚͿĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͕ŶŽƐĐĂƐŽƐ
ĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘EŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽǀŝŐĞŶƚĞŽ&ƵŶĚŽĚĞǀĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌ͕ ƉĞůŽ ŵĞŶŽƐ͕ ϵϱй ;ŶŽǀĞŶƚĂ Ğ ĐŝŶĐŽ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĚŽƐ ůƵĐƌŽƐ ĂƵĨĞƌŝĚŽƐ͕ ĂƉƵƌĂĚŽƐ
ƐĞŐƵŶĚŽŽƌĞŐŝŵĞĚĞĐĂŝǆĂ͕ĐŽŵďĂƐĞĞŵďĂůĂŶĕŽŽƵďĂůĂŶĐĞƚĞƐĞŵĞƐƚƌĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϬĚĞ
ũƵŶŚŽĞϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞĐĂĚĂĂŶŽ͘

ϭϳ͘Ϯ͘Ϯ͘ͲZĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĂ>ĞŝŶǑ͘ϭϯ͘Ϯϱϵͬϭϲ͕ĨŽƌĂŵŝŶƚƌŽĚƵǌŝĚĂƐŶŽǀĂƐƌĞŐƌĂƐŐĞƌĂŝƐ
ƌĞůĂƚŝǀĂƐ ă ƚƌŝďƵƚĂĕĆŽ ƉĞůŽ /ŵƉŽƐƚŽ ĚĞ ZĞŶĚĂ ĚŽƐ ŐĂŶŚŽƐ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ĂƉƵƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ƉĞƐƐŽĂƐ
ĨşƐŝĐĂƐĞƉŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐŶĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞďĞŶƐĞĚŝƌĞŝƚŽƐ͕ĂƐƋƵĂŝƐƉŽĚĞŵ
ǀŝƌĂĂĨĞƚĂƌ͕ĚĞĨŽƌŵĂŝŶĚŝƌĞƚĂ͕ŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĨŝƐĐĂůĂƉůŝĐĄǀĞůĂŽƐŐĂŶŚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂůĂƵĨĞƌŝĚŽƐ
ƉŽƌ ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ ĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌŽƐ Ğŵ ĐĞƌƚĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͘ Ğ ƚŽĚĂ ĨŽƌŵĂ͕ ĂƐ ŶŽǀĂƐ ƌĞŐƌĂƐ ŐĞƌĂŝƐ
ƚƌĂǌŝĚĂƐ ƉĞůĂ >Ğŝ ŶǑ͘ ϭϯ͘Ϯϱϵͬϭϲ ŶĆŽ ĚĞǀĞƌŝĂŵ ŝŵƉĂĐƚĂƌ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ĚĞ ĂƉƵƌĂĕĆŽ Ğ
ƚƌŝďƵƚĂĕĆŽ ĚŽ ŐĂŶŚŽ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ĚŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĂďĂŝǆŽ ĚĞƐĐƌŝƚŽƐ͘ ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕
ƌĞĐŽŵĞŶĚĂŵŽƐ ƋƵĞ ŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ĐŽŶƐƵůƚĞŵ ƐĞƵƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐ ůĞŐĂŝƐ Ă ƌĞƐƉĞŝƚŽ ĚĂ
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƐŶŽǀĂƐƌĞŐƌĂƐƚƌĂǌŝĚĂƐƉĞůĂ>ĞŝŶǑ͘ϭϯ͘Ϯϱϵͬϭϲ͘

ϭϳ͘Ϯ͘ϯ͘ͲŽƚŝƐƚĂƐZĞƐŝĚĞŶƚĞƐŶŽƌĂƐŝů͗KƐŐĂŶŚŽƐĂƵĨĞƌŝĚŽƐŶĂĂůŝĞŶĂĕĆŽ͕ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĞƌĞƐŐĂƚĞ
ĚĂƐ ŽƚĂƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ŽƐ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ ƉĞůŽ &ƵŶĚŽ ƐƵũĞŝƚĂŵͲƐĞ ĂŽ /ŵƉŽƐƚŽ ĚĞ
ZĞŶĚĂăĂůşƋƵŽƚĂĚĞϮϬй;ǀŝŶƚĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͘KŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂŝŶĐŝĚŝƌĄƉĞůŽƌĞŐŝŵĞĚĞĨŽŶƚĞ
(“IRRF”) no caso de amortização, resgate e distribuição de rendimentos e pelo regime de
ŐĂŶŚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂůŽƵĚĞŐĂŶŚŽƐůşƋƵŝĚŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉůŝĐĄǀĞů͕ŶŽĐĂƐŽĚĞĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞŽƚĂƐ͘
ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƐŽďƌĞŽƐŐĂŶŚŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞŶĞŐŽĐŝĂĕƁĞƐĞŵĂŵďŝĞŶƚĞĚĞďŽůƐĂ͕ŵĞƌĐĂĚŽ
ĚĞ ďĂůĐĆŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ ŽƵ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ďĂůĐĆŽ ŶĆŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ ĐŽŵ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĕĆŽ͕ ŚĂǀĞƌĄ
ƌĞƚĞŶĕĆŽĚŽ/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂăĂůşƋƵŽƚĂĚĞϬ͕ϬϬϱй;ĐŝŶĐŽŵŝůĠƐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͘ŝŶĚĂ͕ĚĞ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽĂƌƚŝŐŽϯǑ͕ĚĂ>ĞŝŶ͘Ǒϭϭ͘ϬϯϯͬϬϰ͕ŶĆŽŚĂǀĞƌĄŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚŽ
/ZZ& Ğ ŶĂ ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ ĚĞ ĂũƵƐƚĞ ĂŶƵĂů ĚĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ĨşƐŝĐĂƐ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽƐ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ
ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽĂŽŽƚŝƐƚĂƉĞƐƐŽĂĨşƐŝĐĂ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŽďƐĞƌǀĂĚŽƐĐƵŵƵůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŽƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͗;ŝͿŽŽƚŝƐƚĂƉĞƐƐŽĂĨşƐŝĐĂƐĞũĂƚŝƚƵůĂƌĚĞŵĞŶŽƐĚĞϭϬй;ĚĞǌƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽ
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ŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞŽƚĂƐĞŵŝƚŝĚĂƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͕ĞĐƵũĂƐŽƚĂƐůŚĞĚĞƌĞŵĚŝƌĞŝƚŽĂŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞ
ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂϭϬй;ĚĞǌƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƚŽƚĂůĚĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĂƵĨĞƌŝĚŽƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͖;ŝŝͿ
Ž &ƵŶĚŽ ĐŽŶƚĞ ĐŽŵ͕ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ϱϬ ;ĐŝŶƋƵĞŶƚĂͿ ŽƚŝƐƚĂƐ͖ Ğ ;ŝŝŝͿ ĂƐ ŽƚĂƐ ƐĞũĂŵ ĂĚŵŝƚŝĚĂƐ ă
ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ğŵ ďŽůƐĂƐ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ ŽƵ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ďĂůĐĆŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ͘
ŽŶĨŽƌŵĞ ƉƌĞǀŝƐĆŽ ĚŽ ĂƌƚŝŐŽϰϬ͕ Α ϮǑ͕ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽEŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĂZĞĐĞŝƚĂ &ĞĚĞƌĂů ĚŽ ƌĂƐŝů
(“RFB”) nº 1.585, de 31 de agosto de 2015, a verificação das condições para a referida isenção
ĚŽ/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂŶŽƷůƚŝŵŽĚŝĂĚĞĐĂĚĂƐĞŵĞƐƚƌĞŽƵŶĂĚĂƚĂĚĂĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ
ĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽ͕ŽƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌƉƌŝŵĞŝƌŽ͘

ϭϳ͘Ϯ͘ϰ͘ͲŽƚŝƐƚĂƐZĞƐŝĚĞŶƚĞƐŶŽǆƚĞƌŝŽƌ͗ŽƐŽƚŝƐƚĂƐƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽƐŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͕
ƉŽƌŝŶŐƌĞƐƐĂƌĞŵƌĞĐƵƌƐŽƐŶŽƌĂƐŝůƉŽƌŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽĚŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĂZĞƐŽůƵĕĆŽĚŽ
CMN n.º 4.373, de 29 de setembro de 2014 (“Cotistas Não Residentes”), é aplicável tratamento
ƚƌŝďƵƚĄƌŝŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞŵĨƵŶĕĆŽĚĞƌĞƐŝĚŝƌĞŵŽƵŶĆŽĞŵƉĂşƐŽƵũƵƌŝƐĚŝĕĆŽƋƵĞ
ŶĆŽƚƌŝďƵƚĞĂƌĞŶĚĂŽƵĐĂƉŝƚĂů͕ŽƵƋƵĞƚƌŝďƵƚĞĂƌĞŶĚĂăĂůşƋƵŽƚĂŵĄǆŝŵĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂϮϬй;ǀŝŶƚĞ
por cento) (“Jurisdição de Tributação Favorecida”). A despeito deste conceito legal, no
ĞŶƚĞŶĚĞƌ ĚĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ĨŝƐĐĂŝƐ͕ ƐĆŽ ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ :ƵƌŝƐĚŝĕĆŽ ĚĞ dƌŝďƵƚĂĕĆŽ
&ĂǀŽƌĞĐŝĚĂŽƐůƵŐĂƌĞƐůŝƐƚĂĚŽƐŶŽĂƌƚŝŐŽϭǑĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽEŽƌŵĂƚŝǀĂĚĂZĞĐĞŝƚĂ&ĞĚĞƌĂůĚŽƌĂƐŝů
ŶǑϭ͘Ϭϯϳ͕ĚĞϬϰĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϭϬ͘

ϭϳ͘Ϯ͘ϱ͘ͲEŽĐĂƐŽĚĞŽƚŝƐƚĂƐEĆŽZĞƐŝĚĞŶƚĞƐĞŵ:ƵƌŝƐĚŝĕĆŽĚĞdƌŝďƵƚĂĕĆŽ&ĂǀŽƌĞĐŝĚĂ͕ŽƐŐĂŶŚŽƐ
ĂƵĨĞƌŝĚŽƐŶĂĐĞƐƐĆŽŽƵĂůŝĞŶĂĕĆŽ͕ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĞƌĞƐŐĂƚĞĚĂƐŽƚĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ
ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽƐĞƌĆŽƚƌŝďƵƚĂĚŽƐăĂůşƋƵŽƚĂĚĞϭϱй;ƋƵŝŶǌĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͕ĞǆĐĞƚŽŶŽĐĂƐŽ
ĚĞ ŐĂŶŚŽƐ ĂƵĨĞƌŝĚŽƐ ŶĂ ĂůŝĞŶĂĕĆŽ ĚĂƐ ŽƚĂƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ Ğŵ ďŽůƐĂ ĚĞ
ǀĂůŽƌĞƐŽƵŶŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞďĂůĐĆŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ͕ŽƐƋƵĂŝƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵƌĂǌŽĄǀĞůŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ
ĚĂƐůĞŝƐĞƌĞŐƌĂƐĂƚŝŶĞŶƚĞƐăŵĂƚĠƌŝĂ͕ĚĞǀĞŵƐĞƌŝƐĞŶƚŽƐĚŽ/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂ͘

ϭϳ͘Ϯ͘ϲ͘ͲEŽĐĂƐŽĚĞŽƚŝƐƚĂƐZĞƐŝĚĞŶƚĞƐĞŵ:ƵƌŝƐĚŝĕĆŽĚĞdƌŝďƵƚĂĕĆŽ&ĂǀŽƌĞĐŝĚĂ͕ŽƐŐĂŶŚŽƐ
ĂƵĨĞƌŝĚŽƐ ŶĂ ĐĞƐƐĆŽ ŽƵ ĂůŝĞŶĂĕĆŽ͕ ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ Ğ ƌĞƐŐĂƚĞ ĚĂƐ ŽƚĂƐ Ğ ŽƐ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ
ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ ƉĞůŽ &ƵŶĚŽ ƐĞƌĆŽ ƚƌŝďƵƚĂĚŽƐ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ĂƐ ƌĞŐƌĂƐ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ ĂŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ
ZĞƐŝĚĞŶƚĞƐŶŽƌĂƐŝů͘

Imposto sobre Operações de Câmbio (“IOF/Câmbio”)

ϭϳ͘Ϯ͘ϳ͘ Ͳ Ğ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž ĞĐƌĞƚŽ ϲ͘ϯϬϲ͕ ĚĞ ϭϰ ĚĞ ĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϬϳ͕ Ă ĂůşƋƵŽƚĂ ĚŽ
/K&ͬąŵďŝŽĂƉůŝĐĄǀĞůăƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĐąŵďŝŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽ
ŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŶŽŵĞƌĐĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĞĚĞĐĂƉŝƚĂŝƐŶŽƌĂƐŝů͕Ğŵ
ŐĞƌĂů͕ Ġ ĚĞ Ϭй ;ǌĞƌŽ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞ ĐąŵďŝŽ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ Ğŵ ƌĂǌĆŽ ĚŽ
ŝŶŐƌĞƐƐŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŽƚĂƐ͕ƐĞũĂŵŽƵŶĆŽĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞŵŽůƐĂ
ĚĞsĂůŽƌĞƐ͘WĂƌĂĂƌĞŵĞƐƐĂĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĂŽĞǆƚĞƌŝŽƌĞŵƌĂǌĆŽĚŽƌĞƚŽƌŶŽĚŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂ
ĂůşƋƵŽƚĂĂƉůŝĐĄǀĞůĠϬй;ǌĞƌŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͘ŵƋƵĂůƋƵĞƌĐĂƐŽ͕ĂĂůşƋƵŽƚĂĚŽ/K&ͬąŵďŝŽƉŽĚĞƐĞƌ
ŵĂũŽƌĂĚĂĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽƉŽƌĂƚŽĚŽWŽĚĞƌǆĞĐƵƚŝǀŽ͕ĂƚĠŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞϮϱй;ǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽ
ƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐŽĐŽƌƌŝĚĂƐĂƉſƐĞƐƚĞĞǀĞŶƚƵĂůĂƵŵĞŶƚŽ͘
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/K&ͬdşƚƵůŽƐ

ϭϳ͘Ϯ͘ϴ͘ Ͳ K /K&ͬdşƚƵůŽƐ Ġ ĐŽďƌĂĚŽ ă ĂůşƋƵŽƚĂ ĚĞ ϭй ;Ƶŵ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿĂŽ ĚŝĂ ƐŽďƌĞ Ž ǀĂůŽƌ ĚŽ
ƌĞƐŐĂƚĞ͕ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ŽƵ ƌĞƉĂĐƚƵĂĕĆŽ ĚĂƐ ŽƚĂƐ͕ ůŝŵŝƚĂĚŽ Ă Ƶŵ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂů ĚŽ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĚĂ
ŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ĞŵĨƵŶĕĆŽĚŽƉƌĂǌŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƚĂďĞůĂƌĞŐƌĞƐƐŝǀĂĂŶĞǆĂĂŽĞĐƌĞƚŽŶ͘Ǒϲ͘ϯϬϲͬϬϳ͕
ƐĞŶĚŽĞƐƚĞůŝŵŝƚĞŝŐƵĂůĂϬй;ǌĞƌŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĂƌĂĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵƉƌĂǌŽŝŐƵĂů
ŽƵƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐ͘ŵƋƵĂůƋƵĞƌĐĂƐŽ͕ĂĂůşƋƵŽƚĂĚŽ/K&ͬdşƚƵůŽƐƉŽĚĞƐĞƌŵĂũŽƌĂĚĂ
Ă ƋƵĂůƋƵĞƌ ƚĞŵƉŽ͕ ƉŽƌ ĂƚŽ ĚŽ WŽĚĞƌ ǆĞĐƵƚŝǀŽ͕ ĂƚĠ Ž ƉĞƌĐĞŶƚƵĂů ĚĞ ϭ͕ϱϬй ;Ƶŵ ŝŶƚĞŝƌŽ Ğ
ĐŝŶƋƵĞŶƚĂ ĐĞŶƚĠƐŝŵŽ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĂŽ ĚŝĂ͕ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ ŽĐŽƌƌŝĚĂƐ ĂƉſƐ ĞƐƚĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůĂƵŵĞŶƚŽ͘

ϭϳ͘Ϯ͘ϵ͘–EĆŽŚĄŶĞŶŚƵŵĂŐĂƌĂŶƚŝĂŽƵĐŽŶƚƌŽůĞĞĨĞƚŝǀŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ŶŽƐĞŶƚŝĚŽ
ĚĞƐĞŵĂŶƚĞƌŽ&ƵŶĚŽĐŽŵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŶŽŝƚĞŵϭϳ͘ϮĂĐŝŵĂ͘KĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŵĂŶƚĞƌĄĂƐ
ŽƚĂƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽƐĞĐƵŶĚĄƌŝĂĞŵĂŵďŝĞŶƚĞĚĞŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƉĞůĂ
ϯ͘

W1dh>Kys///Ͳ/^WK^/O^&/E/^

ϭϴ͘ϭ͘KƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĠĞůĂďŽƌĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮĞĚĞŵĂŝƐŶŽƌŵĂƚŝǀŽƐƋƵĞ
ĚŝƐƉƁĞŵ ƐŽďƌĞ Ă ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ͕ Ž ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ Ă ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽƐ ĨƵŶĚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͘

ϭϴ͘ϭ͘ϭ͘ Ɛ ŵĂƚĠƌŝĂƐ ŶĆŽ ĂďƌĂŶŐŝĚĂƐ ĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ĞƐƚĞ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ƐĞƌĆŽ ƌĞŐƵůĂĚĂƐ
ƉĞůĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮĞĚĞŵĂŝƐƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕƁĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉůŝĐĄǀĞů͘

ϭϴ͘Ϯ͘ƐWĂƌƚĞƐĞůĞŐĞŵŽ&ŽƌŽĚĂŽŵĂƌĐĂĚŽZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͕ƐƚĂĚŽĚŽZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͕ƉĂƌĂƋƵĂůƋƵĞƌ
ĂĕĆŽ ŽƵ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ Ěŝƌŝŵŝƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚƷǀŝĚĂ ŽƵ ĐŽŶƚƌŽǀĠƌƐŝĂ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ŽƵ ŽƌŝƵŶĚĂ ĚŽ
ƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘





ϯϵ

160

Evidência de Registro de Documento Eletrônico
Nº de controle: e25a9fa0560c960239ad5fe1cbc0955f
Certifico e dou fé que esse documento eletrônico, foi registrado em conformidade com a Lei 6.015/1973
e Medida Provisória 2.200/2001 e que esta evidência transcreve as informações de tal registro. O Oficial.
Características do registro

Características do documento original
Arquivo:
Páginas:
Nomes:
Descrição:

Termo de Constituição e Regulamento FII BRASIL PLURAL III_Assinado.pdf
40
1
Instrumento de Constituição

Assinaturas digitais do documento original
Certificado:

1o Ofício do Registro de Títulos e Documentos
Cidade do Rio de Janeiro
Documento apresentado hoje e registrado
sob o no de protocolo 1909566

CN=RODRIGO DE GODOY:00665141777, OU=Autenticado por AR
CERTISIGN, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Integridade da assinatura: Válida
Validade: 29/11/2017 à 29/11/2018
Data/Hora computador local: 17/07/2018 13:49:44
Carimbo do tempo: Não

CUSTAS:
Emolumentos: R$ 232,60
Distribuidor: R$ 20,21
Lei 3217/99: R$ 49,61
Lei 4.664/05: R$ 12,40
Lei 111/06: R$ 12,40
Lei 6281/12: R$ 9,92
ISSQN: R$ 12,24
Total: R$ 349,38
Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalizaçao Eletrônico
ECQD52926-FBF
Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Dou fé, Rio de Janeiro 18/07/2018
CYNTIA CAMERINI MAGALHAES:02102626725

161

1º RTD-RJ Protocolo 1927076 Selo EDEK08283-BGI. RJ,09/09/2019
Nº de controle: b96b386e853fa1df3e5864a767648df0

REGULAMENTO DO
PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO

1

162

1º RTD-RJ Protocolo 1927076 Selo EDEK08283-BGI. RJ,09/09/2019
Nº de controle: b96b386e853fa1df3e5864a767648df0

ÍNDICE
CAPÍTULO I – DAS DEFINIÇÕES............................................................................................................................. 3
CAPÍTULO II – DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ................................................................................................. 7
CAPÍTULO III – PÚBLICO ALVO .............................................................................................................................. 9
CAPÍTULO IV – OBRIGAÇÕES DO GESTOR ............................................................................................................ 9
CAPÍTULO V – CARACTERÍSTICAS DO FUNDO....................................................................................................10
CAPÍTULO VI – OBJETO DO FUNDO, POLÍTICA DE INVESTIMENTO E PARÂMETRO DE RENTABILIDADE ...........11
CAPÍTULO VII – REMUNERAÇÃO .........................................................................................................................13
CAPÍTULO VIII – EXERCÍCIO SOCIAL ....................................................................................................................14
CAPÍTULO IX – OBRIGAÇÕES DO ADMINISTRADOR ...........................................................................................14
CAPÍTULO X – RENÚNCIA, DESCREDENCIAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR E DO GESTOR ......16
CAPÍTULO XI – VEDAÇÕES ..................................................................................................................................17
CAPÍTULO XII – DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA ..................................................................................................18
CAPÍTULO XIII – CONFLITO DE INTERESSES ........................................................................................................19
CAPÍTULO XIV – CARACTERÍSTICAS, DIREITOS, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO, SUBSCRIÇÃO, INTEGRALIZAÇÃO E
NEGOCIAÇÃO DAS COTAS .................................................................................................................................19
CAPÍTULO XV – RESGATES ..................................................................................................................................22
CAPÍTULO XVI – APURAÇÃO DO VALOR DOS ATIVOS DO FUNDO ...................................................................22
CAPÍTULO XVII – RISCOS ....................................................................................................................................22
CAPÍTULO XVIII – ENCARGOS .............................................................................................................................23
CAPÍTULO XIX – POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES .......................................................................24
CAPÍTULO XX – POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS ..........................................................................25
CAPÍTULO XXI – TRIBUTAÇÃO ............................................................................................................................27
CAPÍTULO XXII – ASSEMBLEIA GERAL .................................................................................................................27
CAPÍTULO XXIII – ATOS E FATOS RELEVANTES ...................................................................................................32
CAPÍTULO XXIV – LIQUIDAÇÃO ..........................................................................................................................33
CAPÍTULO XXV – CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA ..........................................................................................35
CAPÍTULO XXVI – FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DO COTISTA ...................................................................35
CAPÍTULO XXVII – FORO .....................................................................................................................................35
ANEXO I - SUPLEMENTO DAS COTAS DO PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO ......................................................................................................................................................36

2

163

1º RTD-RJ Protocolo 1927076 Selo EDEK08283-BGI. RJ,09/09/2019
Nº de controle: b96b386e853fa1df3e5864a767648df0

CAPÍTULO I – DAS DEFINIÇÕES
1.1.

Para fins do disposto neste Regulamento, os termos e expressões indicados em letra maiúscula, no

singular ou no plural, terão os significados aqui atribuídos. Além disso: (a) os cabeçalhos e títulos deste
Regulamento servem apenas para conveniência de referência e não limitarão ou afetarão o significado dos
capítulos, parágrafos ou artigos aos quais se aplicam; (b) os termos “inclusive”, “incluindo”, “particularmente” e
outros

termos

semelhantes

serão

interpretados

como

se

estivessem

acompanhados

do

termo

“exemplificativamente”; (c) sempre que exigido pelo contexto, as definições aqui contidas aplicar-se-ão tanto
no singular quanto no plural e o gênero masculino incluirá o feminino e vice-versa; (d) referências a qualquer
documento ou outros instrumentos incluem todas as suas alterações, substituições, consolidações e respectivas
complementações, salvo se expressamente disposto de forma diferente; (e) referências a disposições legais
serão interpretadas como referências às disposições respectivamente alteradas, estendidas, consolidadas ou
reformuladas; (f) salvo se de outra forma expressamente estabelecido neste Regulamento, referências a itens
ou anexos aplicam-se a itens e anexos deste Regulamento; (g) todas as referências a quaisquer partes incluem
seus sucessores, representantes e cessionários autorizados; e (h) todos os prazos previstos neste Regulamento
serão contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
“Administrador”

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO, sociedade devidamente
autorizada pela CVM para o exercício da atividade de administração de
carteiras e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 15.455,
expedido em 13 de janeiro de 2017, com sede na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 228, sala 907, inscrita no CNPJ/ME
sob nº 45.246.410/0001-55, ou quem venha a substituí-lo.

“ANBIMA”

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais – ANBIMA.

“Assembleia Geral” ou

Assembleia Geral de Cotistas do Fundo.

“Assembleia Geral de Cotistas”
“Ativos Financeiros”

Para realizar o pagamento das despesas ordinárias, das despesas
extraordinárias e dos encargos previstos neste Regulamento, o Fundo
poderá manter parcela do seu patrimônio, que, temporariamente, não
estejam aplicadas em Ativos, nos termos deste Regulamento, aplicada
em: (i) títulos de renda fixa, públicos ou privados, de liquidez compatível
com as necessidades e despesas ordinárias do Fundo e emitidos pelo
Tesouro Nacional ou por Instituições Financeiras Autorizadas; (ii) moeda
corrente nacional; (iii) operações compromissadas com lastro nos ativos
indicados no inciso “i” acima emitidos por Instituições Financeiras
Autorizadas; (iv) derivativos, exclusivamente para fins de proteção
patrimonial, cuja exposição seja sempre, no máximo, o valor do
Patrimônio Líquido do Fundo; (v) cotas de fundos de investimento
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referenciados em DI e/ou renda fixa com liquidez diária, com
investimentos preponderantemente nos ativos financeiros relacionados
nos itens anteriores; (vi) outros ativos de liquidez compatível com as
necessidades e despesas ordinárias do Fundo, cujo investimento seja
admitido aos fundos de investimento imobiliário, na forma da Instrução
CVM nº 472/08, sem necessidade específica de diversificação de
investimentos.
“Ativos”

(i) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”); (ii) Letras de Crédito
Imobiliário (“LCI”); (iii) Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”); (iv) Letras
Hipotecárias (“LH”); (v) Debêntures, desde que se trate de emissores
devidamente autorizados nos termos da Instrução CVM nº 472/08, e
cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de
investimento imobiliário; (vi) Cotas de fundos de investimento em
direitos creditórios (“FIDC”), que tenham como política de investimento,
exclusivamente, atividades permitidas aos fundos de investimento
imobiliário; (vii) Cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”); e
(viii) outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários previstos no
artigo 45 da Instrução CVM nº 472/08.

“Auditor Independente”

A empresa de auditoria independente de primeira linha, que venha a ser
contratada pelo Administrador, conforme definido de comum acordo
com o Gestor, para a prestação de tais serviços.

“B3”

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

“BACEN”

Banco Central do Brasil.

“Boletim de Subscrição”

Boletim de subscrição referente à distribuição das Cotas objeto de
Ofertas, elaborado nos termos da regulamentação aplicável.

“Capital Autorizado”

Capital

autorizado

do

Fundo,

no

montante

máximo

de

R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais).
“CNPJ/ME”

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia.

“Código ANBIMA”

Código de Administração de Recursos de Terceiros publicado pela
ANBIMA.

“Código Civil Brasileiro”

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

“Conflito de Interesses”

Significa qualquer situação assim definida nos termos do artigo 34 da
Instrução CVM nº 472/08.

“Contrato de Gestão”

Significa o “Contrato de Gestão de Carteira de Fundo de Investimentos

e Outras Avenças”, por meio do qual o Fundo contrata o Gestor para
prestar os serviços de administração da carteira do Fundo e outros
serviços relacionados a tomada de decisão de investimentos do Fundo.
“Cotas”

Quaisquer cotas emitidas pelo Fundo, cujos termos e condições estão
descritos neste Regulamento.
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“Cotistas”

Os titulares das Cotas, quando referidos em conjunto.

“Custodiante”

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO, acima qualificado, ou outra
instituição que venha a ser contratada pelo Administrador, devidamente
habilitada para prestar os serviços de custódia dos Ativos e dos Ativos
Financeiros integrantes da carteira do Fundo.

“CVM”

Comissão de Valores Mobiliários.

“Dia Útil”

Qualquer dia que não seja sábado, domingo, feriado nacional ou dia em
que não haja expediente na B3.

“Escriturador”

ITAU CORRETORA DE VALORES S.A., sociedade anônima, com sede na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, CEP 04538-132, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº
61.194.353/0001-64, ou outra instituição que venha a ser contratada
pelo Administrador para a prestação dos serviços de escrituração das
Cotas do Fundo.

“Formador de Mercado”

Pessoa

jurídica

devidamente

cadastrada

junto

às

entidades

administradoras dos mercados organizados, para a prestação de serviços
de

formação

de

mercado,

que

poderá

ser

contratada

pelo

Administrador, nos termos do item 2.6 deste Regulamento.
“Fundo”

Plural Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário.

“Gestor”

BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., sociedade com sede
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de
Botafogo, nº 228, salas 901, 902 (parte), 903, 904, 905, 906, 911, 912, 913,
914, Botafogo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.397.672/0002-80.

“Instituições Financeiras

São instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo BACEN.

Autorizadas”
“Instrução CVM nº 400/03”

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

“Instrução CVM nº 472/08”

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

“Instrução CVM nº 476/09”

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

“Instrução CVM nº 516/11”

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

“IPCA/IBGE”:

Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

“Lei nº 8.668/93”

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

“Lei nº 9.779/99”

Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999.

“Montante Mínimo da Primeira

Corresponde a 1.000.000 (um milhão) de Cotas, totalizando o montante

Emissão”

mínimo de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) para a manutenção
da Oferta Pública da Primeira Emissão.

“Oferta Privada”:

Toda e qualquer distribuição privada das Cotas.
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“Oferta Pública”

Toda e qualquer distribuição pública das Cotas realizada durante o prazo
de duração do Fundo nos termos da Instrução CVM nº 400/03, a qual
dependerá de prévio registro perante a CVM.

“Oferta Restrita”

Toda e qualquer distribuição pública das Cotas com esforços restritos de
colocação que venha a ser realizada durante o prazo de duração do
Fundo, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, a qual (i) será destinada
exclusivamente

a

investidores

profissionais,

nos

termos

da

regulamentação em vigor; (ii) estará automaticamente dispensada de
registro perante a CVM, nos termos da Instrução CVM nº 476/09; e (iii)
sujeitará os investidores profissionais à vedação da negociação das
Cotas nos mercados regulamentados, pelo prazo de 90 (noventa) dias,
contados da sua subscrição ou aquisição, conforme previsto na Instrução
CVM nº 476/09.
“Ofertas”

Oferta Pública, Oferta Restrita e Oferta Privada, quando referidas em
conjunto ou quando referidos individual e indistintamente.

“Patrimônio Líquido do Fundo”

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

“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.

“Política de Investimento”

Política de investimento descrita no Capítulo VI deste Regulamento.

“Primeira Emissão”

A primeira emissão de Cotas do Fundo, que será regida pelo Suplemento
constante do Anexo I desse Regulamento.

“Prospecto”

Prospecto referente à distribuição de Cotas objeto de Oferta Pública,
elaborado nos termos da regulamentação aplicável.

“Regulamento”

O presente regulamento do Fundo.

“SELIC”

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, gerido e operado pelo
BACEN em parceria com a ANBIMA.
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“Suplemento”

É o suplemento constante do Anexo I deste Regulamento e que contém
as características da Primeira Emissão;

“Taxa de Administração”

Tem o significado a ela atribuído no item 7.1 deste Regulamento.

“Taxa de Distribuição no Mercado

A taxa de distribuição no mercado primário, incidente sobre as Cotas

Primário”

objeto de Ofertas, com exceção da Primeira Emissão de Cotas, que
deverá ser arcada pelos investidores interessados em adquirir as Cotas
objeto de Ofertas, equivalente a um percentual fixo por Cota a ser fixado
a cada emissão de Cota do Fundo, de forma a arcar com os custos de
distribuição, entre outros, (a) comissão de coordenação, (b) comissão de
distribuição, (c) honorários de advogados externos contratados para
atuação no âmbito da oferta, (d) taxa de registro da oferta de Cotas na
CVM, (e) taxa de registro e distribuição das Cotas na B3, (f) custos com a
publicação de anúncios e avisos no âmbito das Ofertas das Cotas,
conforme o caso, (g) custos com registros em cartório de registro de
títulos e documentos competente, (h) outros custos relacionados às
Ofertas.

“Termo de Adesão”

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

“Valor de Mercado do Fundo”

Multiplicação: (a) da totalidade de Cotas emitidas pelo Fundo por (b) seu
valor de mercado, considerando o preço de fechamento do Dia Útil
anterior, informado pela B3.

CAPÍTULO II – DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
2.1.

ADMINISTRADOR
2.1.1. A administração do Fundo será realizada pelo Administrador. O Administrador tem amplos
poderes para administrar o patrimônio do Fundo, inclusive abrir e movimentar contas bancárias,
adquirir, alienar, locar, arrendar 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,
mediante determinação do Gestor, observadas as limitações impostas por este Regulamento, pela
legislação em vigor e demais disposições aplicáveis.

2.2.

GESTOR
2.2.1. A gestão da carteira do Fundo será realizada de forma ativa pelo Gestor, observado o disposto
neste Regulamento e no Contrato de Gestão.
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2.3.

CUSTÓDIA, TESOURARIA E CONTROLADORIA E PROCESSAMENTO DE TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS
2.3.1. A custódia dos Ativos e dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo será exercida
diretamente pelo Custodiante, enquanto que os serviços de tesouraria, controladoria e processamento
dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo serão prestados pelo Administrador
ou por instituição devidamente habilitada para tanto, que venha a ser contratada pelo Administrador
para a prestação de tais serviços.
2.3.2. Os Ativos e os Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo devem ser registrados,
custodiados ou mantidos em conta de depósito diretamente em nome do Fundo, conforme o caso, em
contas específicas abertas no SELIC, no sistema de liquidação financeira administrado pela B3 ou em
instituições ou entidades autorizadas à prestação desse serviço pelo BACEN ou pela CVM.
2.3.3. É dispensada a contratação do serviço de custódia para os Ativos e Ativos Financeiros que
representem até 5% (cinco por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo, desde que tais ativos estejam
admitidos à negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado ou registrados em
sistema de registro ou de liquidação financeira autorizado pelo BACEN ou pela CVM.
2.4.

ESCRITURAÇÃO DAS COTAS
2.4.1. A escrituração de Cotas será exercida pelo Escriturador.

2.5.

AUDITORIA INDEPENDENTE
2.5.1. Os serviços de auditoria do Fundo serão prestados por instituição de primeira linha, devidamente
habilitada para tanto, que venha a ser contratada pelo Administrador, conforme definido de comum
acordo com o Gestor, para a prestação de tais serviços.

2.6.

FORMADOR DE MERCADO
2.6.1. Os serviços de formação de mercado para as Cotas poderão ser contratados para o Fundo pelo
Administrador, mediante solicitação do Gestor, e independentemente da realização de Assembleia
Geral, observado disposto no artigo 31-A, §1º da Instrução CVM nº 472/08.

2.7.

DISTRIBUIDOR
2.7.1. A cada nova emissão de Cotas do Fundo, a distribuição das Cotas será realizada por instituições
devidamente habilitadas a realizar a distribuição de valores mobiliários, sendo admitida a
subcontratação de terceiros habilitados para prestar tais serviços de distribuição das Cotas.
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2.8.

OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS
2.8.1. Caso aplicável, o Administrador, em nome do Fundo, poderá contratar empresas para prestarem
os serviços de administração das locações ou arrendamentos de empreendimentos eventualmente
integrantes da carteira do Fundo, bem como de exploração do direito de superfície, do usufruto, do
direito de uso e da comercialização dos respectivos imóveis, mediante solicitação e indicação do Gestor.
2.8.2. Independentemente de Assembleia Geral de Cotistas, o Administrador, em nome do Fundo e por
recomendação do Gestor, se for o caso, poderá, preservado o interesse dos Cotistas e observadas as
disposições específicas deste Regulamento, contratar, destituir e substituir os prestadores de serviços
do Fundo.
CAPÍTULO III – PÚBLICO ALVO

3.1.

As Cotas poderão ser subscritas ou adquiridas por pessoas naturais ou jurídicas, fundos de investimento,

fundos de pensão, regimes próprios de previdência social, entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN,
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.
CAPÍTULO IV – OBRIGAÇÕES DO GESTOR
4.1.

O Gestor deverá, sem prejuízo do disposto no Contrato de Gestão:

i)

identificar, selecionar, avaliar, adquirir, transigir, acompanhar e alienar, sem necessidade de aprovação
em Assembleia Geral, salvo nas hipóteses de Conflito de Interesses, Ativos e Ativos Financeiros
existentes ou que poderão vir a fazer parte do patrimônio do Fundo, de acordo com a Política de
Investimento, inclusive com a elaboração de análises econômico-financeiras, se for o caso;

ii)

celebrar os negócios jurídicos e realizar todas as operações necessárias à execução da Política de
Investimento do Fundo, exercendo, ou diligenciando para que sejam exercidos, todos os direitos
relacionados ao patrimônio e às atividades do Fundo, diretamente ou por meio de procuração
outorgada pelo Administrador para esse fim, conforme o caso;

iii)

controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos Ativos e Ativos Financeiros, fiscalizando
os serviços prestados por terceiros;

iv)

monitorar o desempenho do Fundo, na forma de valorização das Cotas, e a evolução do valor do
patrimônio do Fundo;
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v)

sugerir ao Administrador modificações neste Regulamento;

vi)

monitorar investimentos realizados pelo Fundo;

vii)

conduzir e executar estratégia de desinvestimento em Ativos e em Ativos Financeiros e optar (a) pelo
reinvestimento de tais recursos respeitados os limites previstos na regulamentação aplicável, e/ou (b)
pela realização da distribuição de rendimentos e da amortização extraordinária das Cotas, conforme o
caso, sem necessidade de aprovação em Assembleia Geral de Cotistas;

viii)

elaborar relatórios de investimento realizados pelo Fundo em Ativos, conforme previstos no Contrato
de Gestão;

ix)

quando entender necessário, solicitar ao Administrador que submeta à Assembleia Geral proposta de
desdobramento das Cotas; e

x)

votar, se aplicável, nas assembleias gerais dos Ativos e/ou dos Ativos Financeiros detidos pelo Fundo,
conforme política de voto registrada na ANBIMA, disponível no seguinte endereço eletrônico:
https://www.brasilplural.com/Site/Files/GovernancaRiscoCompliance/Compliance/Politica_de_Voto_BP
_Gest%C3%A3o.pdf

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.
4.2.

O Administrador confere amplos e irrestritos poderes ao Gestor para que este adquira os ativos listados

na Política de Investimentos, de acordo com o disposto neste Regulamento e no Contrato de Gestão, e, caso
seja necessário em virtude da natureza do ato a ser praticado pelo Gestor em nome do Fundo, o Administrador
obriga-se a outorgar as respectivas procurações por meio de mandatos específicos, conforme assim exigido
pela legislação aplicável ou pelos órgãos públicos competentes.
CAPÍTULO V – CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
5.1.

O Fundo, constituído como condomínio fechado, tem prazo indeterminado de duração e é regido pelo

presente Regulamento e pela legislação vigente.
5.2.

Para fins do Código ANBIMA e das “Diretrizes de Classificação ANBIMA de Fundos de Investimento

Imobiliário”, o Fundo é classificado como “FII de Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa”, segmento “Títulos
e Valores Mobiliários”.
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CAPÍTULO VI – OBJETO DO FUNDO, POLÍTICA DE INVESTIMENTO E PARÂMETRO DE RENTABILIDADE
6.1.

O Fundo tem por objetivo o investimento de, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu

Patrimônio Líquido em Ativos, quais sejam, (i) Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI); (ii) Letras de Crédito
Imobiliário (LCI); (iii) Letras Imobiliárias Garantidas (LIG); (iv) Letras Hipotecárias (LH); (v) Debêntures, desde que
se trate de emissores devidamente autorizados nos termos da Instrução CVM nº 472/08, e cujas atividades
preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento imobiliário; (vi) Cotas de FIDC, que tenham como
política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliário; (vii)
Cotas de FII; e (viii) outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários previstos no artigo 45 da Instrução
CVM nº 472/08.
6.1.1. O Fundo não tem o objetivo de aplicar seus recursos Ativos ou Ativos Financeiros específicos,
não existindo, dessa forma, requisitos ou critérios específicos ou determinados de diversificação.
6.1.2. O Fundo poderá adquirir os Ativos vinculados a imóveis que estejam localizados em todo o
território brasileiro.
6.1.3. Sem prejuízo da Política de Investimento, poderão eventualmente compor a carteira de
investimento do Fundo imóveis, gravados com ônus reais ou não, e direitos reais em geral sobre imóveis
(em qualquer localidade dentro do território nacional), participações societárias de sociedades
imobiliárias e/ou em outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que não os Ativos e/ou
Ativos Financeiros, nas hipóteses de execução ou excussão de garantias relativas aos ativos de
titularidade do Fundo ou de renegociação de dívidas decorrentes dos ativos de titularidade do Fundo.
6.1.4. O Fundo terá o prazo de até 2 (dois) anos após a data de encerramento de cada oferta de Cotas
do Fundo para enquadrar a sua carteira de acordo com a Política de Investimento estabelecida neste
Regulamento.
6.1.5. Caso o Fundo não enquadre a sua carteira de acordo com a Política de Investimento dentro do
prazo mencionado acima, o Administrador convocará assembleia geral de Cotistas, sendo que, caso a
assembleia não seja instalada, ou uma vez instalada, não se chegue a uma conclusão a respeito das
medidas a serem tomadas para fins de enquadramento da carteira, o Gestor deverá, a seu exclusivo
critério, realizar a amortização de principal, na forma do subitem 6.1.6., acima.
6.1.6. Caso o Gestor não encontre Ativos para investimento pelo Fundo, a seu critério, o saldo de caixa
poderá ser distribuído aos Cotistas, a título de distribuição adicional de rendimentos e/ou amortização
de principal, sendo que, nesta hipótese, o Gestor deverá informar ao Administrador a parcela dos
recursos pagos aos respectivos Cotistas a título de distribuição adicional de rendimentos e/ou
amortização de principal.
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6.2.

A cada nova emissão, o Gestor poderá propor um parâmetro de rentabilidade para as Cotas a serem

emitidas, o qual não representará e nem deverá ser considerado como uma promessa, garantia ou sugestão de
rentabilidade aos Cotistas por parte do Administrador ou do Gestor.
6.3.

A parcela do patrimônio do Fundo que, temporariamente, não estiver aplicada em Ativos deverá ser

aplicada em Ativos Financeiros. Adicionalmente, para realizar o pagamento das despesas ordinárias e dos
encargos previstos neste Regulamento, o Fundo poderá manter parcela do seu patrimônio, que,
temporariamente, não estejam aplicadas em Ativos, nos termos deste Regulamento, aplicada em Ativos
Financeiros, sem qualquer limitação em relação à diversificação.
6.3.1. O Fundo poderá adquirir Ativos e Ativos Financeiros de emissão ou cujas contrapartes sejam
Pessoas Ligadas ao Gestor e/ou do Administrador, desde que aprovado em Assembleia Geral de
Cotistas, na forma prevista no artigo 34 da Instrução CVM nº 472/08.
6.4.

O objeto do Fundo e sua Política de Investimento não poderão ser alterados sem prévia deliberação da

Assembleia Geral, tomada de acordo com o quórum estabelecido neste Regulamento.
6.5.

O Fundo não poderá realizar operações de day trade, assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas

no mesmo dia, independentemente do Fundo possuir estoque ou posição anterior do mesmo ativo.
6.6.

Caso o Fundo invista preponderantemente em valores mobiliários, deverão ser observados os limites

de aplicação por emissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos nas regras gerais sobre fundos
de investimento, aplicando-se as regras de desenquadramento e reenquadramento lá estabelecidas, observadas
adicionalmente as disposições constantes nos subitens abaixo, bem como as demais disposições aplicáveis nos
termos das regras gerais sobre fundos de investimento.
6.6.1. No caso de investimentos em CRI, quando instituído o patrimônio separado na forma da lei, nos
termos das regras gerais sobre fundos de investimento, o Fundo poderá aplicar até 10% (dez por cento)
do seu patrimônio líquido por emissor, compreendendo-se como emissor o patrimônio separado em
questão, não se aplicando nesta hipótese os limites de concentração por modalidade de ativos
financeiros, nos termos do parágrafo sexto do artigo 45 da Instrução CVM nº 472/08.
6.6.2. Caso o FUNDO invista preponderantemente em valores mobiliários, e em atendimento ao
disposto nas regras gerais sobre fundos de investimento, o Fundo não poderá deter mais de 20% (vinte
por cento) de seu patrimônio líquido em títulos ou valores mobiliários de emissão de empresas ligadas
ao Administrador ou ao Gestor, sem prejuízo das demais disposições regulamentares e da aprovação
em assembleia geral quando caracterizada situação de conflito de interesses, nos termos da
regulamentação específica.
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6.6.3. Caso o Fundo invista preponderantemente em valores mobiliários, e em atendimento ao disposto
nas regras gerais sobre fundos de investimento, o Fundo poderá investir até 100% (cem por cento) do
montante de seus recursos que possam ser investidos em cotas de fundos de investimento
administrados pelo Administrador, pelo Gestor ou empresa a eles ligada na forma permitida na
regulamentação específica, observado que, caso esteja configurada uma situação de conflito de
interesses, tal investimento dependerá de aprovação prévia, específica e informada em assembleia geral
de Cotistas, nos termos do artigo 34 da Instrução CVM nº 472/08.
6.7.

Caberá ao Gestor praticar todos os atos que entender necessários ao cumprimento da Política de

Investimento, desde que respeitadas as disposições deste Regulamento e da legislação aplicável, não lhe sendo
facultado, todavia, tomar decisões que eliminem a discricionariedade do Administrador com relação às
atribuições que foram especificamente atribuídas ao Administrador neste Regulamento, no Contrato de Gestão
e na legislação em vigor.
CAPÍTULO VII – REMUNERAÇÃO
7.1.

O Administrador receberá remuneração fixa e anual, de forma escalonada, equivalente a 1,20% (um

inteiro e vinte centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo ou sobre o Valor de Mercado
do Fundo, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, neste período, índice de mercado para os
serviços de administração e gestão do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) mensais, o qual será reajustado anualmente pela variação positiva do IPCA/IBGE ou índice equivalente
que venha a substituí-lo.
7.2.

A Taxa de Administração engloba os pagamentos devidos ao Administrador, ao Gestor e ao

Escriturador, não incluindo os valores correspondentes ao Custodiante e aos demais Encargos do Fundo, os
quais serão debitados do Fundo de acordo com o disposto neste Regulamento e na regulamentação vigente.
7.3.

A Taxa de Administração será provisionada por Dia Útil, mediante divisão da taxa anual por 252

(duzentos e cinquenta e dois) dias, apropriada e paga mensalmente ao Administrador, por período vencido, até
o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados.
7.4.

Com exceção da Primeira Emissão de Cotas, cujos custos serão arcados pelo Fundo, a cada nova

emissão, o Fundo poderá, a exclusivo critério do Administrador em conjunto com o Gestor, cobrar a Taxa de
Distribuição no Mercado Primário, a qual será paga pelos subscritores das Cotas no ato da subscrição primária
das Cotas. Com exceção da Taxa de Distribuição no Mercado Primário não haverá outra taxa de ingresso a ser
cobrada pelo Fundo.
7.5.

O Fundo não cobrará taxa de performance dos Cotistas.

7.6.

O Fundo não terá taxa de saída.
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CAPÍTULO VIII – EXERCÍCIO SOCIAL
8.1.

O exercício social do Fundo tem início em 1º de julho de cada ano e término em 30 de junho do ano

subsequente.
CAPÍTULO IX – OBRIGAÇÕES DO ADMINISTRADOR
9.1.

O Administrador tem amplos e gerais poderes para administrar o Fundo, cabendo-lhe, sem prejuízo das

demais obrigações previstas na legislação e regulamentação aplicável e neste Regulamento e de sua obrigação
de observar o escopo de atuação do Gestor:
a)

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

b)

manter, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem (i) os registros dos Cotistas e de transferência
das Cotas; (ii) os livros de atas e de presença das Assembleias Gerais; (iii) a documentação relativa aos
ativos e às operações do Fundo; (iv) os registros contábeis referentes às operações e ao patrimônio do
Fundo; e (v) o arquivo dos pareceres e relatórios do Auditor Independente e, quando for o caso, dos
representantes dos Cotistas e dos profissionais ou empresas contratadas e que, eventualmente, venham
a ser contratadas, nos termos dos artigos 29 e 31 da Instrução CVM nº 472/08;

c)
d)

receber rendimentos ou quaisquer valores devidos ao Fundo;
custear as despesas de propaganda do Fundo, exceto pelas despesas de propaganda em período de
distribuição das Cotas, que serão arcadas pelo Fundo, conforme disposto no Capítulo XVIII;

e)

manter custodiados no Custodiante ou em outra instituição prestadora de serviços de custódia,
devidamente autorizada pela CVM, os Ativos e os Ativos Financeiros adquiridos com recursos do Fundo;

f)

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

divulgar informações em conformidade com e observados os prazos previstos neste Regulamento e na
regulamentação aplicável;

h)

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

i)

dar, desde que requisitado pelo Gestor, representação legal para o exercício do direito de voto em
assembleias dos Ativos e dos Ativos Financeiros detidos pelo Fundo, conforme política de voto adotada
pelo Gestor, de acordo com os requisitos mínimos exigidos pelo Código ANBIMA e pelas diretrizes
fixadas pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA;

j)

observar as disposições constantes deste Regulamento, bem como as deliberações da Assembleia
Geral;

k)

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

l)

conforme orientação do Gestor, representar o Fundo em juízo e fora dele e praticar todos os atos
necessários à administração da carteira do Fundo;

m)

controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos Ativos e dos Ativos Financeiros,
fiscalizando os serviços prestados por terceiros;

n)

observar as recomendações do Gestor para o exercício da Política de Investimentos do Fundo, ou
outorgar-lhe mandato para que a exerça diretamente, conforme o caso; e

o)

contratar, em nome do Fundo e às expensas deste, os seguintes serviços facultativos:
(i)

distribuição das Cotas do Fundo a cada nova oferta;

(ii)

consultoria especializada, que objetive dar suporte e subsidiar o Administrador e o Gestor, em

suas atividades de análise, seleção e avaliação dos imóveis e demais ativos integrantes ou que possam
vir a integrar a carteira do Fundo;
(iii)

conforme o caso, empresa especializada para administrar as locações ou arrendamentos dos

imóveis, a exploração do direito de superfície, monitorar e acompanhar projetos e a comercialização
dos respectivos imóveis e consolidar dados econômicos e financeiros selecionados das sociedades
investidas para fins de monitoramento; e
(iv)

formador de mercado para as Cotas do Fundo.
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9.1.1. Os serviços a que se referem os incisos “i” da alínea “o” deste artigo podem ser prestados pelo
próprio Administrador ou por terceiros, desde que, em qualquer dos casos, devidamente habilitados.
CAPÍTULO X – RENÚNCIA, DESCREDENCIAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR E DO GESTOR
10.1.

O Administrador ou o Gestor, conforme o caso, deverá cessar o exercício de suas funções nas hipóteses

de renúncia ou destituição pela Assembleia Geral, nos termos deste Capítulo ou de descredenciamento pela
CVM.
10.2.

A Assembleia Geral, convocada conforme previsto neste Regulamento, poderá deliberar sobre a

destituição do Administrador, observando-se os quóruns estabelecidos neste Regulamento.
10.3.

Em caso de renúncia, destituição ou descredenciamento do Gestor, o Administrador deverá convocar

Assembleia Geral para deliberar sobre a eleição de seu substituto, que deverá ser indicado pelo Administrador
na respectiva convocação. Enquanto um novo gestor não for indicado e aprovado pelos Cotistas: (i) nenhuma
aquisição ou alienação de Ativos poderá ser realizada pelo Fundo, observado que os compromissos vinculantes
já firmados poderão ser cumpridos pelo Fundo ou resolvidos em perdas e danos, conforme as respectivas
condições contratuais, a critério do Administrador; e (ii) o Administrador poderá contratar um consultor
imobiliário para executar parte das tarefas atribuídas ao Gestor, em relação aos imóveis que componham o
portfólio do Fundo.
10.4.

Em caso de renúncia ou descredenciamento do Administrador, a Assembleia Geral reunir-se-á para

deliberar sobre a eleição de seu substituto, o que poderá ocorrer mediante convocação por Cotistas
representando ao menos 5% (cinco por cento) das Cotas, pela CVM ou pelo próprio Administrador.
10.5.

Na hipótese de renúncia ou descredenciamento do Gestor ou Administrador, este fica obrigado a

convocar imediatamente a Assembleia Geral para eleger seu substituto ou deliberar a liquidação do Fundo, a
qual deverá ser efetuada pelo Administrador, ainda que após sua renúncia e/ou descredenciamento.
10.5.1. No caso de renúncia ou descredenciamento do Administrador, este deverá permanecer no
exercício de suas funções até ser averbada, no Cartório de Registro de Imóveis competente, nas
matrículas referentes aos imóveis e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, a ata da Assembleia
Geral que eleger seu substituto e sucessor na propriedade fiduciária desses bens e direitos,
devidamente aprovada pela CVM e registrada em Cartório de Títulos e Documentos.
10.6.

A não substituição do Gestor ou do Administrador, em conformidade com os procedimentos indicados

nos itens deste Capítulo X, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da referida Assembleia Geral, configura
evento de liquidação antecipada do Fundo independentemente de realização de Assembleia Geral.
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10.7.

O Administrador deverá permanecer no exercício de suas funções até sua efetiva substituição ou o

término do prazo indicado no item 10.6 acima, o que ocorrer primeiro.
10.8.

Caso a Assembleia Geral referida no item 10.4 acima não se realize, não chegue a uma decisão sobre a

escolha do novo Administrador, não delibere por insuficiência do quórum necessário, ou ainda caso o novo
Administrador eleito não seja efetivamente empossado no cargo, o Administrador poderá, dentro do prazo
estabelecido no item 10.6, convocar nova Assembleia Geral para nova eleição de Administrador ou deliberação
sobre o procedimento para a liquidação do Fundo.
10.9.

Caso a Assembleia Geral para deliberação sobre liquidação de que trata a parte final do item 10.8 acima

não se realize ou não seja obtido quórum suficiente para a deliberação, o Administrador dará início aos
procedimentos relativos à liquidação antecipada do Fundo, permanecendo no exercício de suas funções até
conclusão da liquidação do Fundo.
10.10. No caso de renúncia do Administrador, este continuará recebendo, até a sua efetiva substituição ou
liquidação do Fundo, a remuneração estipulada por este Regulamento, calculada pro rata temporis até a data
em que exercer suas funções, nos termos da regulamentação aplicável.
10.11. No caso de liquidação extrajudicial do Administrador, deverá ser observado o disposto na
regulamentação aplicável.
CAPÍTULO XI – VEDAÇÕES
11.1.

É vedado ao Administrador e ao Gestor, no exercício de suas respectivas funções e utilizando os recursos

do Fundo:
i)

receber depósito em sua conta corrente;

ii)

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

iii)

contrair ou efetuar empréstimo;

iv)

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

v)

aplicar no exterior recursos captados no país;

vi)

aplicar recursos na aquisição das Cotas do próprio Fundo;

vii)

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

viii)

prometer rendimentos predeterminados aos Cotistas;

ix)

sem prejuízo do disposto no artigo 34 da Instrução CVM nº 472/08, ressalvada a hipótese de aprovação
em Assembleia Geral, realizar operações do Fundo quando caracterizada situação de Conflito de
Interesses entre o Fundo e o Administrador, entre o Fundo e o Gestor, entre o Fundo e o representante
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de Cotistas mencionados no § 3º do art. 35 da Instrução CVM nº 472/08, ou entre o Fundo e o
empreendedor;
x)

constituir ônus reais sobre os imóveis integrantes do patrimônio do Fundo;

xi)

realizar operações com ativos financeiros ou modalidades operacionais não previstas na
regulamentação;

xii)

realizar operações com ações e outros valores mobiliários fora de mercados organizados autorizados
pela CVM, ressalvadas as hipóteses de distribuições públicas, de exercício de direito de preferência e
de conversão de debêntures em ações, de exercício de bônus de subscrição, nos casos em que a CVM
tenha concedido prévia e expressa autorização;

xiii)

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

xiv)

praticar qualquer ato de liberalidade.

11.2.

A vedação prevista no inciso “x” acima não impede a aquisição, pelo Fundo, de imóveis sobre os quais

tenham sido constituídos ônus reais anteriormente ao seu ingresso no patrimônio do Fundo.
11.3.

O Fundo poderá emprestar seus títulos e valores mobiliários, desde que tais operações de empréstimo

sejam cursadas exclusivamente através de serviço autorizado pelo BACEN ou pela CVM ou usá-los para prestar
garantias de operações próprias.
CAPÍTULO XII – DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA
12.1.

Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, conforme orientação e recomendação do

Gestor, serão adquiridos pelo Administrador em caráter fiduciário, por conta e em benefício do Fundo e dos
Cotistas, cabendo-lhe administrar, negociar e dispor desses bens ou direitos, bem como exercer todos os
direitos inerentes a eles, com o fim exclusivo de realizar o objeto e a Política de Investimento do Fundo,
obedecidas as decisões tomadas pela Assembleia Geral, a Política de Investimento do Fundo e/ou este
Regulamento.
12.2.

No instrumento de aquisição de bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, o Administrador

fará constar as restrições decorrentes da propriedade fiduciária, previstas na alínea “a” do item 9.1 deste
Regulamento, e destacará que os bens adquiridos constituem patrimônio do Fundo.
12.3.

Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo não se comunicam com o patrimônio do

Administrador.
12.4.

O Cotista não poderá exercer qualquer direito real sobre os imóveis eventualmente integrantes do

patrimônio do Fundo.
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12.5.

O Cotista não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual relativa aos Ativos e

aos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo ou do Administrador, salvo quanto à obrigação de
pagamento das Cotas que subscrever. Nas hipóteses de (i) decisão da Assembleia Geral; (ii) os custos incorridos
com os procedimentos necessários à cobrança dos ativos integrantes da carteira do Fundo e à salvaguarda dos
direitos, interesses e prerrogativas dos Cotistas superarem o limite total do Patrimônio Líquido do Fundo; ou
(iii) em qualquer hipótese de o Patrimônio Líquido do Fundo ficar negativo, os Cotistas poderão ser chamados
a realizar novos aportes de capital no Fundo para que as obrigações pecuniárias do Fundo sejam adimplidas,
conforme previsto neste Regulamento.
CAPÍTULO XIII – CONFLITO DE INTERESSES
13.1.

Os atos que caracterizem Conflito de Interesses dependem de aprovação prévia, específica e informada

da Assembleia Geral, nos termos do artigo 34 da Instrução CVM nº 472/08.
13.2.

Não poderá votar nas Assembleias Gerais o Cotista que esteja em situação que configure Conflito de

Interesses. A restrição prevista neste artigo aplica-se apenas às matérias que envolvam a situação de Conflito
de Interesses em questão.
CAPÍTULO XIV – CARACTERÍSTICAS, DIREITOS, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO, SUBSCRIÇÃO,
INTEGRALIZAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DAS COTAS
14.1.

O patrimônio do Fundo é representado por uma única classe das Cotas.

14.2.

As Cotas são escriturais, nominativas e correspondem a frações ideais do patrimônio do Fundo, cuja

propriedade presume-se pelo registro do nome do Cotista no livro de registro de Cotistas ou na conta de
depósito das Cotas.
14.3.

Todas as Cotas assegurarão a seus titulares direitos iguais, inclusive no que se refere aos pagamentos

de rendimentos e amortizações, caso aplicável, observado que, conforme orientação e recomendação do
Gestor, após verificado pelo Administrador a viabilidade operacional do procedimento junto à B3, a nova
emissão das Cotas poderá estabelecer período, não superior ao prazo de distribuição das Cotas objeto da nova
emissão, durante o qual as referidas Cotas objeto da nova emissão não darão direito à distribuição de
rendimentos, permanecendo inalterados os direitos atribuídos às Cotas já devidamente subscritas e
integralizadas anteriormente à nova emissão de Cotas, inclusive no que se refere aos pagamentos de
rendimentos e amortizações.
14.4.

As características, os direitos e as condições de emissão, distribuição, subscrição e integralização das

Cotas estão descritos neste Capítulo XIV.
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14.4.1. A Primeira Emissão de Cotas do Fundo será realizada nos termos do Suplemento constante no
Anexo I a este Regulamento, que disciplina, inclusive, a forma de subscrição e de integralização.
14.5.

Observado o disposto no item 14.8, abaixo, fica estabelecido que na hipótese de novas emissões de

cotas pelo Fundo, em montante superior ao Capital Autorizado do Fundo, a Assembleia Geral de Cotistas que
deliberar sobre tal nova emissão irá decidir sobre a eventual outorga aos Cotistas do direito de preferência na
subscrição das novas Cotas e sobre eventual possibilidade de cessão do direito de preferência, respeitando-se
os prazos operacionais previstos pela Central Depositária da B3 necessários ao exercício e à cessão de tal direito
de preferência. Caso seja outorgado o direito de preferência, caberá também à Assembleia Geral de Cotistas
deliberar sobre o prazo para seu exercício, observados os prazos e procedimentos operacionais estabelecidos
pela B3, a posição (data base) dos Cotistas a ser considerada para fins do seu exercício, o percentual de
subscrição e o direito das novas Cotas no que se refere ao recebimento de rendimentos.
14.6.

Caso entenda pertinente para fins do cumprimento dos objetivos e da Política de Investimento do

Fundo, bem como após o encerramento da Primeira Emissão, o Administrador, conforme recomendação do
Gestor, poderá deliberar por realizar novas emissões de Cotas do Fundo, sem a necessidade de aprovação em
Assembleia Geral de Cotistas, desde que limitadas ao montante máximo de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões
de reais).
14.6.1. As Cotas objeto da nova emissão assegurarão a seus titulares direitos idênticos aos das Cotas
já existentes.
14.6.2. A decisão relativa à eventual nova emissão de Cotas será comunicada aos Cotistas formalmente
pelo Administrador. O comunicado a ser enviado pelo Administrador, ou mesmo eventual deliberação
da Assembleia Geral de Cotistas que seja convocada, a critério do Administrador, para dispor sobre a
nova emissão de Cotas, deverá dispor sobre as características da emissão, as condições de subscrição
das Cotas e a destinação dos recursos provenientes da integralização.
14.7.

Na hipótese de emissão de novas Cotas, até o limite do Capital Autorizado, o preço de emissão das

Cotas objeto da respectiva Oferta será fixado, preferencialmente, tendo como referência (observada a
possibilidade de emissão por preço inferior ou superior): (i) o valor patrimonial das Cotas em circulação,
representado pelo quociente entre o valor do patrimônio líquido contábil atualizado do Fundo e o número de
Cotas já emitidas, e (ii) as perspectivas de rentabilidade do Fundo, ou ainda, (iii) o valor de mercado das Cotas
já emitidas.
14.8.

No âmbito de novas emissões de Cotas do Fundo, realizadas até o limite do Capital Autorizado, os

Cotistas terão o direito de preferência na subscrição de novas Cotas, na proporção de suas respectivas
participações, respeitando-se os prazos operacionais necessários ao exercício de tal direito de preferência,
sendo certo que os Cotistas poderão ceder seu direito de preferência entre os próprios Cotistas ou a terceiros,
caso os Cotistas declinem do seu direito de preferência na aquisição das referidas Cotas, respeitando-se os
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prazos operacionais previstos pela Central Depositária da B3 necessários ao exercício e à cessão de tal direito
de preferência, e desde que tal cessão seja operacionalmente viável e admitida nos termos da regulamentação
aplicável.
14.9.

O volume das Cotas emitidas a cada emissão será determinado com base nas possibilidades de

investimentos apresentadas pelo Gestor, sendo admitido o aumento do volume total da emissão por conta da
emissão de quantidade adicional das Cotas, nos termos dos artigos 14, § 2º da Instrução CVM nº 400/03, caso
a respectiva oferta esteja sendo conduzida nos termos da Instrução CVM nº 400/03.
14.10. Não haverá limites máximos ou mínimos de investimento no Fundo, exceto pelos eventuais limites que
venham a ser estabelecidos no âmbito de cada Oferta.
14.11. As Cotas serão objeto de Ofertas, observado que no âmbito da respectiva Oferta, o Administrador e o
Gestor, em conjunto com as respectivas instituições contratadas para a realização da distribuição das Cotas de
emissão do Fundo, poderão estabelecer o público alvo para a respectiva emissão e Oferta.
14.12. A subscrição das Cotas deverá ser realizada até a data de encerramento da respectiva Oferta. As Cotas
que não forem subscritas serão canceladas pelo Administrador.
14.13. Observados os prazos e procedimentos operacionais estabelecidos pela B3, quando da subscrição das
Cotas, o investidor deverá assinar, para a respectiva Oferta, o Boletim de Subscrição e o Termo de Adesão, para
atestar que tomou ciência (i) do teor deste Regulamento; (ii) do teor do Prospecto do Fundo, quando existente;
(iii) dos riscos associados ao investimento no Fundo; (iv) da Política de Investimento descrita neste Regulamento;
(v) da possibilidade de ocorrência de Patrimônio Líquido negativo, e, neste caso, de possibilidade de ser
chamado a realizar aportes adicionais de recursos. No caso de Ofertas conduzidas nos termos da Instrução CVM
nº 476/09, o investidor deverá assinar também a declaração de investidor profissional, que poderá constar do
respectivo Termo de Adesão e Ciência de Risco, nos termos da regulamentação em vigor.
14.14. Não poderá ser iniciada nova Oferta antes de totalmente subscritas ou canceladas as Cotas
remanescentes da Oferta anterior.
14.15. As Cotas serão integralizadas em moeda corrente nacional, à vista, na data a ser fixada nos documentos
da oferta.
14.15.1. Caso o Cotista deixe de cumprir com 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 encargos estabelecidos no respectivo
Boletim de Subscrição.

21

182

1º RTD-RJ Protocolo 1927076 Selo EDEK08283-BGI. RJ,09/09/2019
Nº de controle: b96b386e853fa1df3e5864a767648df0

14.15.2. A cada nova oferta, o Administrador e o Gestor poderão, a seu exclusivo critério, autorizar que
seja permitida a integralização das novas Cotas em bens e direitos, sendo certo que tal integralização
deve ser feita com base em laudo de avaliação elaborado por empresa especializada, de acordo com o
Anexo 12 da Instrução CVM nº 472/08, e aprovado pela Assembleia Geral, bem como deve ser realizada
no prazo, termos e condições aprovados em Assembleia Geral e estabelecidos no Boletim de Subscrição
e nas leis e regulamentações aplicáveis.
14.16. As Cotas serão admitidas à negociação exclusivamente em mercado de bolsa administrado pela B3.
14.16.1. Para efeitos do disposto neste item 14.16, não são consideradas negociação das Cotas as
transferências não onerosas das Cotas por meio de doação, herança e sucessão.
14.17. Fica vedada a negociação de fração das Cotas.
CAPÍTULO XV – RESGATES
15.1.

Não é permitido o resgate das Cotas.
CAPÍTULO XVI – APURAÇÃO DO VALOR DOS ATIVOS DO FUNDO

16.1.

A apuração do valor dos Ativos e dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo, é de

responsabilidade do Administrador, cabendo-lhe calcular os valores dos ativos a partir dos seus critérios,
metodologia e fontes de informação, de acordo com a regulamentação vigente, devendo o Administrador
manter sempre contratada instituição custodiante, caso assim exigido nos termos da regulamentação em vigor.
16.2.

O critério de apreçamento dos Ativos e dos Ativos Financeiros é reproduzido no manual de

apreçamento dos ativos do Administrador.
16.3.

No caso de imóveis que venham a compor a carteira do Fundo, o reconhecimento contábil será feito

inicialmente pelo seu custo de aquisição, previamente avaliado pelo Administrador, pelo Gestor ou por empresa
especializada.
CAPÍTULO XVII – RISCOS
17.1.

Tendo em vista a natureza dos investimentos a serem realizados pelo Fundo, e não obstante a diligência

do Administrador e do Gestor em colocar em prática a Política de Investimento prevista neste Regulamento, os
Cotistas devem estar cientes dos riscos a que estão sujeitos o Fundo e os seus investimentos e aplicações,
conforme descritos no Prospecto e no Informe Anual do Fundo, nos termos do Anexo da 39-V da Instrução
CVM nº 472/08, sendo que não há quaisquer garantias de que o capital efetivamente integralizado será
remunerado conforme expectativa dos Cotistas.
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CAPÍTULO XVIII – ENCARGOS
18.1.

Constituem encargos do Fundo as seguintes despesas: (i) Taxa de Administração; (ii) taxas, impostos ou

contribuições federais, estaduais e 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 Instrução CVM nº 472/08; (iv) gastos da distribuição primária das 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 o patrimônio do Fundo; (vii) honorários advocatícios,
custas e despesas correlatas incorridas na defesa dos interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o
valor de eventual condenação que seja eventualmente imposta ao Fundo; (viii) custos com a contratação de
formador de mercado para as Cotas do Fundo; (ix) gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre
os ativos do Fundo, bem como a parcela de prejuízos não cobertos por apólices de seguro, desde que não
decorrentes diretamente de culpa ou dolo do Administrador e/ou do Gestor no exercício de suas respectivas
funções; (x) gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do Fundo
e realização de Assembleia Geral; (xi) gastos decorrentes de avaliações previstas na regulamentação e legislação
vigente, incluindo, mas não se limitando, às avaliações previstas na Instrução CVM nº 516/11; (xii) gastos
necessários à manutenção, conservação e reparos de imóveis integrantes do patrimônio do Fundo conforme
previsto neste Regulamento ou autorizadas pela Assembleia Geral; (xiii) taxas de ingresso e saída dos fundos
investidos, se houver; (xiv) honorários e despesas relacionados às atividades de consultoria especializada e
administração das locações ou arrendamentos de empreendimentos integrantes do patrimônio do Fundo,
exploração do direito de superfície e comercialização dos respectivos imóveis e de formador de mercado; (xv)
despesas com o registro de documentos em cartório; (xvi) honorários e despesas relacionadas às atividades
previstas no artigo 25 da Instrução CVM nº 472/08; e (xvii) taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários
que integrarem a carteira do Fundo, observado o disposto no item 2.3 deste Regulamento.
18.2.

Quaisquer despesas não expressamente previstas como encargos do Fundo devem correr por conta do

Administrador.
18.3.

O Administrador poderá estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente

pelo Fundo aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório das parcelas não exceda o
montante total da Taxa de Administração, sendo certo que correrá às expensas do Administrador o pagamento
das despesas que ultrapassem esse limite.
18.4.

Os custos com a contratação de terceiros para os serviços de (i) atividades de tesouraria, controle e

processamento dos títulos e valores mobiliários; (ii) escrituração das Cotas; (iii) custódia de títulos e valores
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mobiliários; e (iv) gestão dos valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo serão deduzidos da Taxa de
Administração, nos termos definidos no Capítulo VII deste Regulamento.
CAPÍTULO XIX – POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
19.1.

O Administrador publicará as informações especificadas abaixo, na periodicidade respectivamente

indicada, em sua página na rede mundial de computadores (www.brasilplural.com.br) e as manterá disponíveis
aos Cotistas em sua sede, no endereço indicado neste Regulamento.
19.2.

As informações abaixo especificadas serão remetidas pelo Administrador à CVM, por meio do Sistema

de Envio de Documentos, e às entidades administradoras do mercado organizado em que as Cotas sejam
admitidas a negociação.
19.3.

O Administrador deve prestar as seguintes informações periódicas sobre o Fundo:

I – mensalmente, até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês, o formulário eletrônico cujo conteúdo
reflete o Anexo 39-I da Instrução CVM nº 472/08;
II – trimestralmente, até 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento de cada trimestre, o formulário
eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 39-II da Instrução CVM nº 472/08;
III - anualmente, até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício:
a)

as demonstrações financeiras;

b)

o parecer do Auditor Independente; e

c)

o formulário eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 39-V da Instrução CVM nº 472/08.

IV – anualmente, tão logo receba, o relatório dos representantes de Cotistas;
V - até 08 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral Ordinária; e
VI - no mesmo dia de sua realização, o sumário das decisões tomadas na Assembleia Geral Ordinária.
19.4.

O Administrador deve disponibilizar aos Cotistas os seguintes documentos, relativos a informações

eventuais sobre o Fundo:
I – edital de convocação, proposta da administração e outros documentos relativos a Assembleias Gerais
Extraordinárias, no mesmo dia de sua convocação;
II – até 08 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral Extraordinária;
III – fatos relevantes;
IV – até 30 (trinta) dias a contar da conclusão do negócio, a avaliação relativa aos imóveis, bens e direitos de
uso adquiridos pelo Fundo, nos termos do artigo 45, § 4º, da Instrução CVM nº 472/08 e com exceção das
informações mencionadas no item 7 do Anexo 12 à Instrução CVM nº 472/08 quando estiverem protegidas por
sigilo ou se prejudicarem a estratégia do Fundo;
V – no mesmo dia de sua realização, o sumário das decisões tomadas na Assembleia Geral Extraordinária; e
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VI – em até 2 (dois) dias, os relatórios e pareceres encaminhados pelo representante de Cotistas, com exceção
daquele mencionado no inciso V do artigo 39 da Instrução CVM nº 472/08.
19.5.

O Administrador manterá sempre disponível em sua página na rede mundial de computadores cópia

do Regulamento, em sua versão vigente e atualizada.
19.6.

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.
19.7.

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.
19.8.

O comunicado, envio, divulgação e/ou disponibilização, pelo Administrador, de quaisquer informações,

comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta neste Regulamento ou na regulamentação
vigente, será realizado por meio de correio eletrônico ( e-mail) ou de correspondência física. Alternativamente,
caso assim admitido pela legislação e regulamentação em vigor, tais comunicações poderão ser realizadas única
e exclusivamente por meio da disponibilização do respectivo documento no website do Administrador.
19.9.

Manifestações de Cotistas, tais como voto, ciência, concordância ou quaisquer outras formas dispostas

neste Regulamento ou na regulamentação vigente, poderão ser encaminhadas ao Administrador por meio de
correio eletrônico, desde que o endereço eletrônico de origem seja (i) previamente cadastrado pelos Cotistas
na base de dados do Administrador, ou (ii) assinado digitalmente por meio de assinatura eletrônica e/ou sistema
de chave-pública.
CAPÍTULO XX – POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
20.1.

O Administrador distribuirá aos Cotistas, independentemente da realização de Assembleia Geral, no

mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos pelo Fundo, apurados segundo o regime de caixa,
até o limite do lucro apurado conforme a regulamentação aplicável (“Lucros Semestrais”), com base em balanço
ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.
20.1.1. Conforme disposto no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.668/93, é vedado ao Administrador adiantar
rendas futuras aos Cotistas. Nesse sentido, receitas antecipadas pelo Fundo, inclusive por meio de
eventual cessão de recebíveis, não serão consideradas como Lucro Semestral auferido para fins de
distribuição dos resultados do Fundo no respectivo período. Do mesmo modo, despesas provisionadas
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não devem ser deduzidas da base de distribuição do Lucro Semestral, no momento da provisão, mas
somente quando forem efetivamente pagas pelo Fundo.
20.2.

Os rendimentos auferidos serão distribuídos aos Cotistas e pagos mensalmente, sempre no 10º

(décimo) Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo Fundo, sendo que eventual saldo
de resultado não distribuído como antecipação será pago no prazo máximo de 10 (dez) Dias Úteis após o
encerramento dos balanços semestrais, podendo referido saldo ter outra destinação dada pela Assembleia
Geral, com base em eventual proposta e justificativa apresentada pelo Gestor.
20.2.1. Observada a obrigação estabelecida nos termos do item 20.1 acima, o Gestor poderá reinvestir
os recursos originados com a alienação dos Ativos e Ativos Financeiros da carteira do Fundo,
observados os limites previstos na regulamentação e legislação aplicáveis e/ou as deliberações em
Assembleia Geral nesse sentido.
20.2.2. O percentual mínimo a que se refere o item 20.1 acima será observado apenas semestralmente,
sendo que os adiantamentos realizados mensalmente poderão não atingir o referido mínimo
estabelecido.
20.2.3. Farão jus aos rendimentos de que trata o item 20.2 acima os Cotistas que tiverem inscritos no
registro de Cotistas no fechamento do último Dia Útil de cada mês de apuração, de acordo com as
contas de depósito mantidas pelo Escriturador, exceto na ocorrência do evento previsto no item 14.3
acima.
20.3.

Para fins de apuração de resultados, o Fundo manterá registro contábil dos Ativos e dos Ativos

Financeiros integrantes de sua carteira.
20.4.

Caso as reservas mantidas no patrimônio do Fundo venham a ser insuficientes, tenham seu valor

reduzido ou integralmente consumido, o Administrador, mediante notificação recebida do Gestor, a seu critério,
deverá convocar, nos termos deste Regulamento, Assembleia Geral para discussão de soluções alternativas à
venda dos Ativos do Fundo.
20.4.1. Caso a Assembleia Geral prevista no item 20.4. não se realize ou não decida por uma solução
alternativa à venda de Ativos ou de Ativos Financeiros do Fundo, como, por exemplo, a emissão de
novas Cotas para o pagamento de despesas, os Ativos e/ou Ativos Financeiros deverão ser alienados
e/ou cedidos e na hipótese do montante obtido com a alienação e/ou cessão de tais ativos do Fundo
não seja suficiente para pagamento das despesas ordinárias e despesas extraordinárias, os Cotistas
poderão ser chamados para aportar capital no Fundo, para que as obrigações pecuniárias do Fundo
sejam adimplidas.
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CAPÍTULO XXI – TRIBUTAÇÃO
21.1.

Para não se sujeitar à tributação aplicável às pessoas jurídicas, o Fundo não aplicará recursos em

empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, Cotista que possua,
isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas do
Fundo em circulação. Para propiciar tributação favorável ao Cotista pessoa natural, o Administrador envidará
melhores esforços para que (i) o Fundo receba investimento de, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas; e (ii) as
Cotas, quando admitidas a negociação no mercado secundário, sejam negociadas exclusivamente em bolsas de
valores ou mercado de balcão organizado.
21.2.

Os rendimentos distribuídos pelo Fundo ao Cotista pessoa física serão isentos de imposto de renda na

fonte e na declaração de ajuste anual, desde que (i) o Fundo possua, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas; (ii) o
Cotista pessoa física não seja titular das Cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das
Cotas emitidas pelo Fundo ou cujas Cotas lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez
por cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo; e (iii) as Cotas sejam admitidas à negociação
exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado.
21.3.

O Administrador e o Gestor não dispõem de mecanismos para evitar alterações no tratamento tributário

conferido ao Fundo ou aos seus Cotistas ou para garantir o tratamento tributário mais benéfico a estes. No caso
de mudança no tratamento tributário conferido ao Fundo ou aos seus Cotistas, tal fato será informado por meio
de publicação de fato relevante.
CAPÍTULO XXII – ASSEMBLEIA GERAL
22.1.

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência

encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico ( e-mail) ou de correspondência física, e
disponibilizada na página do Administrador na rede mundial de computadores, contendo, obrigatoriamente, o
dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
22.2.

A primeira convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias

de antecedência no caso de Assembleias Gerais ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência
no caso de Assembleias Gerais Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da
convocação pelos Cotistas.
22.2.1. Para efeito do disposto no item 22.2 acima, admite-se que a segunda convocação da Assembleia
Geral de Cotistas seja providenciada juntamente com a correspondência de primeira convocação, sem
a necessidade de observância de novo prazo de 30 (trinta) ou de 15 (quinze) dias, conforme o caso,
entre a data da primeira e da segunda convocação.
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22.3.

Salvo motivo de força maior, a Assembleia Geral de Cotistas realizar-se-á no local onde o Administrador

tiver a sede; quando houver necessidade de efetuar-se em outro lugar, a correspondência encaminhada por
correio eletrônico (e-mail) ou de correspondência física endereçada aos Cotistas indicarão, com clareza, o lugar
da reunião.
22.4.

Independentemente das formalidades previstas neste item, será considerada regular a Assembleia Geral

de Cotistas a que comparecerem todos os Cotistas.
22.5.

O Administrador deve disponibilizar, na mesma data da convocação, todas as informações e

documentos necessários ao exercício informado do direito de voto em Assembleias Gerais de Cotistas:
I – em sua página na rede mundial de computadores;
II – no Sistema de Envio de Documentos, disponível na página da CVM na rede mundial de computadores; e
III – na página da entidade administradora do mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas à
negociação.
22.6.

Nas Assembleias Gerais ordinárias, as informações de que trata o item 22.5 acima, no mínimo, aquelas

referidas no artigo 39, inciso V, alíneas “a” a “d” da Instrução CVM nº 472/08, sendo que as informações referidas
no art. 39, inciso VI da mesma norma, deverão ser divulgadas até 15 (quinze) dias após a convocação dessa
assembleia.
22.7.

Sempre que a assembleia geral for convocada para eleger representantes de cotistas, as informações

de que trata o item 22.5 incluem:
I – declaração dos candidatos de que atendem os requisitos previstos no artigo 26 da Instrução CVM nº 472/08;
e
II – as informações exigidas no item 12.1 do Anexo 39-V da Instrução CVM nº 472/08.
22.8.

A Assembleia Geral de Cotistas também pode reunir-se por convocação de Cotistas possuidores das

Cotas que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total das Cotas emitidas ou pelo representante
dos Cotistas, observados os procedimentos estabelecidos neste Regulamento.
22.9.

Sem prejuízo das demais competências previstas neste Regulamento, compete privativamente à

Assembleia Geral deliberar sobre:
a)

demonstrações financeiras apresentadas pelo Administrador;

b)

alteração do Regulamento;

c)

destituição do Administrador e escolha de seu substituto;

d)

emissão de novas Cotas, exceto até o limite do Capital Autorizado;

e)

fusão, incorporação, cisão e transformação do Fundo;
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f)

dissolução e liquidação do Fundo;

g)

alteração do mercado em que as Cotas são admitidas à negociação;

h)

apreciação do laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de Cotas do Fundo, se
aplicável;

i)

eleição e destituição de representantes dos Cotistas, eleitos em conformidade com o disposto neste
Regulamento, fixação de sua remuneração, se houver, e aprovação do valor máximo das despesas que
poderão ser incorridas no exercício de sua atividade;

j)

contratação de Formador de Mercado que seja Parte Relacionada;

k)

os atos que caracterizem potencial conflito de interesses, nos termos dos artigos 31-A, § 2°, 34 e 35, IX
da Instrução CVM nº 472/08;

l)

alteração do prazo de duração do Fundo; e

m)

alterações na Taxa de Administração, nos termos do artigo 36 da Instrução CVM nº 472/08.
22.9.1. A realização de uma Assembleia Geral anual, para deliberar sobre as demonstrações contábeis,
é obrigatória e deverá ocorrer em até 120 (cento e vinte) dias contados do término do exercício social
do Fundo e após no mínimo 30 (trinta) dias contados da disponibilização das demonstrações contábeis
auditadas aos Cotistas.

22.10. O Regulamento do Fundo poderá ser alterado, independentemente de Assembleia Geral, sempre que
tal alteração decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a exigências expressas da CVM, de
adequação a normas legais ou regulamentares ou ainda em virtude da atualização dos dados cadastrais do
Administrador, do Gestor ou do Custodiante. Estas alterações devem ser comunicadas aos Cotistas por
correspondência, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data em que tiverem sido implementadas.
22.11. Por ocasião da assembleia geral ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas
emitidas ou o representante dos cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado ao
Administrador do Fundo, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral, que passará a ser
ordinária e extraordinária.
22.11.1. O pedido de que trata o item 22.11 acima deve vir acompanhado de eventuais 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.
22.11.2. O percentual de que trata o item 22.11 acima deverá ser calculado com base nas participações
constantes do registro de Cotistas na data de convocação da assembleia.
22.11.3. Caso os Cotistas ou o representante de cotistas tenham se utilizado da prerrogativa do item
22.11 acima, o Administrador deve divulgar pelos meios previstos nos incisos I a III do item 22.5 acima,
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no prazo de 5 (cinco) dias a contar do encerramento do prazo previsto no item 22.11.1 acima, o pedido
de inclusão de matéria bem como os documentos encaminhados pelos solicitantes.
22.12. A Assembleia Geral de Cotistas poderá ainda, a qualquer momento, nomear até 1 (um) representante
para exercer as funções de fiscalização e de controle gerencial das aplicações do Fundo, em defesa dos direitos
e dos interesses dos Cotistas.
22.12.1. A eleição do representante de Cotistas pode ser aprovada pela maioria dos Cotistas presentes
e que representem, no mínimo:
I - 3% (três por cento) do total das Cotas emitidas, quando o Fundo tiver mais de 100 (cem) Cotistas; e
II - 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas, quando o Fundo tiver até 100 (cem) Cotistas.
22.12.2. Os representantes dos Cotistas terão prazo de mandato consolidado de 1 (um) ano a se
encerrar na próxima Assembleia Geral Ordinária do Fundo, permitida a reeleição.
22.12.3. Somente pode exercer as funções de representante dos Cotistas pessoa natural ou jurídica,
que atenda aos seguintes requisitos, conforme estabelecido no artigo 26, da Instrução CVM nº 472/08:
I – ser Cotista;
II – não exercer cargo ou função no Administrador, Gestor ou Custodiante, ou no controlador do
Administrador, Gestor ou Custodiante em sociedades por ele 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 do empreendimento imobiliário que
constitua objeto do Fundo, ou prestar-lhe assessoria de qualquer natureza;
IV - não ser administrador ou gestor de outros fundos de investimento imobiliário;
V - não estar em conflito de interesses com o Fundo; e
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.
22.12.4. O representante do Cotista eleito deverá informar ao Administrador e ao Cotista a
superveniência de circunstâncias que possam impedi-lo de exercer a sua função.
22.12.5. A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista,
sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, por meio de
correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista
do Fundo, correspondendo cada Cota ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas, desde
que observadas as formalidades previstas nos artigos 19, 19-A e 41, incisos I e II da Instrução CVM nº
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472/08. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do
direito de voto.
22.12.6. Todas as decisões em Assembleia Geral deverão ser tomadas por votos dos Cotistas que
representem, no mínimo, 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 previstas
no item 22.12.7, abaixo. Por maioria simples entende-se o voto dos Cotistas que representem a unidade
imediatamente superior à metade das Cotas representadas na Assembleia Geral de Cotistas.
22.12.6. As deliberações relativas às matérias previstas nas alíneas “b”, “c”, “e”, “f”, “h”, “j”, “k” e “m” do
item 22.9, acima, dependerão de aprovação por maioria de votos, em Assembleia Geral de Cotistas, por
Cotas que representem:
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.
22.12.7. Os percentuais de que trata o item 22.12.5, acima, deverão ser determinados com base no
número de Cotistas do Fundo indicados no registro de Cotistas na data de convocação da assembleia,
cabendo ao Administrador informar no edital de convocação qual será o percentual aplicável nas
assembleias que tratem das matérias sujeitas à deliberação por quórum qualificado.
22.13. É facultado a Cotistas que detenham, isolada ou conjuntamente, 0,5% (meio por cento) ou mais do total
das Cotas emitidas solicitar ao Administrador o envio de pedido de procuração aos demais Cotistas do Fundo.
22.13.1. Ao receber a solicitação de que trata o item 22.13, o Administrador deverá mandar, em nome
do Cotista solicitante, o pedido de procuração, conforme conteúdo e nos termos determinados pelo
Cotista solicitante, em até 5 (cinco) dias úteis da solicitação.
22.13.2. Nas hipóteses previstas no 22.13, o Administrador pode exigir:
I – reconhecimento da firma do signatário do pedido; e
II – cópia dos documentos que comprovem que o signatário tem poderes para representar os Cotistas
solicitantes, quando o pedido for assinado por representantes.
22.13.3. É vedado ao administrador do Fundo:
I – exigir quaisquer outras justificativas para o pedido de que trata o item 22.13;
II – cobrar pelo fornecimento da relação de Cotistas; e
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III– condicionar o deferimento do pedido ao cumprimento de quaisquer formalidades ou à
apresentação de quaisquer documentos não previstos no item 22.13.2.
22.13.4. Os custos incorridos com o envio do pedido de procuração pelo Administrador do Fundo, em
nome de Cotistas, serão arcados pelo Fundo.
22.13.5. Não podem votar nas Assembleias gerais do Fundo:
I – o Administrador ou Gestor;
II – os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Gestor;
III – empresas ligadas ao Administrador 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.
22.13.6. Não se aplica a vedação prevista neste item quando:
I - os únicos Cotistas do Fundo forem as pessoas mencionadas nos incisos I a IV;
II – houver aquiescência expressa da 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; ou
III – todos os subscritores das Cotas forem condôminos de bem com que concorreram para a
integralização das Cotas, podendo aprovar o laudo, sem prejuízo da responsabilidade de que trata o §
6º do artigo 8º da Lei nº 6.404, de 1976, conforme o § 2º do artigo 12 da Instrução CVM nº 472/08.
CAPÍTULO XXIII – ATOS E FATOS RELEVANTES
23.1.

Os atos ou fatos relevantes que possam influenciar direta ou indiretamente nas decisões de

investimento no Fundo serão imediatamente divulgados pelo Administrador, pelos mesmos meios indicados
no Capítulo XIX deste Regulamento.
23.2.

Considera-se relevante, qualquer deliberação da Assembleia Geral de Cotista ou do Administrador, ou

qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderável:
I – na cotação das Cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados;
II – na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as Cotas; e
III – na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular Cotas ou de valores
mobiliários a elas referenciados
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23.2.1. São exemplos de ato ou fato relevantes:
I – a alteração no tratamento tributário conferido ao Fundo ou ao Cotista;
II – o atraso para o recebimento de quaisquer rendimentos que representem percentual significativo
dentre as receitas do Fundo;
III – a paralização das atividades dos imóveis;
IV – o atraso no andamento de obras que possa gerar impacto significativo na rentabilidade do Fundo;
V – contratação de formador de mercado ou o término da prestação do serviço;
VI – propositura de ação judicial que possa vir a afetar a situação econômico-financeira do Fundo;
VII – a venda ou locação dos imóveis de propriedade do Fundo destinados a arrendamento ou locação,
e que possam gerar impacto significativo em sua rentabilidade;
VIII – alteração do Gestor ou Administrador;
IX – fusão, incorporação, cisão, transformação do Fundo ou qualquer outra operação que altere
substancialmente a sua composição patrimonial;
X – alteração do mercado organizado em que seja admitida a negociação das Cotas do Fundo;
XI – cancelamento da listagem do Fundo ou exclusão de negociação de suas Cotas;
XII – desdobramentos ou grupamentos das Cotas; e
XIII – emissão das Cotas nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM nº 472/08.
CAPÍTULO XXIV – LIQUIDAÇÃO
24.1.

O Fundo será liquidado por deliberação da Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim

ou na ocorrência dos eventos de liquidação descritos neste Regulamento.
24.2.

São eventos de liquidação antecipada, independentemente de deliberação em Assembleia Geral:

a)

caso o Fundo passe a ter Patrimônio Líquido inferior a 10% (dez por cento) do patrimônio inicial do
Fundo, representado pelas Cotas da Primeira Emissão;

b)

descredenciamento, destituição, ou renúncia do Administrador ou do Gestor, caso, no prazo máximo
de 90 (noventa) dias da respectiva ocorrência, a Assembleia Geral convocada para o fim de substituí-lo
não alcance quórum suficiente ou não delibere sobre a liquidação do Fundo; e

c)

ocorrência de Patrimônio Líquido negativo após consumidas as reservas mantidas no patrimônio do
Fundo, bem como após a alienação dos demais ativos da carteira do Fundo.

24.3.

A liquidação do Fundo e o consequente resgate das Cotas serão realizados após a alienação da

totalidade dos Ativos e dos Ativos Financeiros integrantes do patrimônio do Fundo.
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24.4.

Após o pagamento de todos os custos e despesas, bem como encargos devidos pelo Fundo, as Cotas

serão resgatadas em moeda corrente nacional ou em ativos integrantes do patrimônio do Fundo, se for o caso,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da Assembleia Geral que deliberou pela liquidação do
Fundo ou da data em que ocorrer um evento de liquidação antecipada.
24.4.1. Para o pagamento do resgate será utilizado o valor do quociente obtido com a divisão do
montante obtido com a alienação dos ativos do Fundo pelo número das Cotas emitidas pelo Fundo.
24.5.

Caso não seja possível a liquidação do Fundo com a adoção dos procedimentos previstos no item 24.3,

acima, o Administrador resgatará as Cotas mediante entrega aos Cotistas dos ativos do Fundo, pelo preço em
que se encontram contabilizados na carteira do Fundo e tendo por parâmetro o valor da Cota em conformidade
com o disposto no item 24.4.1, acima.
24.5.1. A Assembleia Geral deverá deliberar sobre os procedimentos para entrega dos ativos do Fundo
para fins de pagamento de resgate das Cotas em circulação.
24.5.2. Na hipótese da Assembleia Geral referida acima não chegar a acordo sobre os procedimentos
para entrega dos ativos a título de resgate das Cotas, os ativos do Fundo serão entregues aos Cotistas
mediante a constituição de um condomínio, cuja fração ideal de cada Cotista será calculada de acordo
com a proporção das Cotas detida por cada um sobre o valor total das Cotas em circulação. Após a
constituição do condomínio acima referido, o Administrador estará desobrigado em relação às
responsabilidades estabelecidas neste Regulamento, ficando autorizado a liquidar o Fundo perante as
autoridades competentes.
24.5.3. O Administrador deverá notificar os Cotistas para que elejam um administrador do referido
condomínio, na forma do Código Civil Brasileiro.
24.5.4. O Custodiante continuará prestando serviços de custódia pelo prazo improrrogável de 30
(trinta) dias, contado da notificação referida no item anterior, dentro do qual o administrador do
condomínio eleito pelos Cotistas indicará ao Administrador e ao Custodiante, hora e local para que seja
feita a entrega dos ativos. Expirado este prazo, o Administrador poderá promover o pagamento em
consignação dos ativos da carteira do Fundo, em conformidade com o disposto no Código Civil
Brasileiro.
24.6.

Nas hipóteses de liquidação do Fundo, o Auditor Independente deverá emitir parecer sobre a

demonstração da movimentação do patrimônio líquido, compreendendo o período entre a data das últimas
demonstrações financeiras auditadas e a data da efetiva liquidação do Fundo.
24.6.1. Deverá constar das notas explicativas às demonstrações financeiras do Fundo análise quanto a
terem os valores dos resgates sido ou não efetuados em condições equitativas e de acordo com a
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regulamentação pertinente, bem como quanto à existência ou não de débitos, créditos, ativos ou
passivos não contabilizados.
24.7.

Após a partilha do ativo, o Administrador deverá promover o cancelamento do registro do Fundo,

mediante o encaminhamento à CVM, no prazo de 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 que tenha deliberado a liquidação do Fundo, quando for o caso;

b)

a demonstração de movimentação de patrimônio do Fundo, acompanhada do parecer do Auditor
Independente; e

c)

o comprovante da entrada do pedido de baixa de registro no CNPJ/ME do Fundo.
CAPÍTULO XXV – CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA

25.1.

Considera-se o correio eletrônico forma de correspondência válida entre Administrador e Cotista,

inclusive para convocação de Assembleias Gerais e realização de procedimentos de consulta formal.
CAPÍTULO XXVI – FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DO COTISTA
26.1.

Em caso de morte ou incapacidade de Cotista, o representante do espólio ou do incapaz exercerá os

direitos e cumprirá todas as obrigações, perante o Administrador, que caberiam ao de cujus ou ao incapaz até
o momento da adjudicação da partilha ou cessão da incapacidade, observadas as prescrições legais.
CAPÍTULO XXVII – FORO
27.1.

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com expressa renúncia a qualquer

outro, por mais privilegiado que possa ser, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes deste
Regulamento.
Rio de Janeiro, 30 de julho de 2019.

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO

Administrador
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ANEXO I - SUPLEMENTO DAS COTAS DO PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO
Exceto se disposto de forma diversa aplica-se nesse Suplemento os mesmos termos e definições estabelecidos
no Regulamento e nos documentos da Primeira Emissão do Fundo.
Montante Total da Primeira

Até R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).

Emissão:
Quantidade de Cotas:

Até 4.000.000 (quatro milhões) de Cotas.

Preço de Subscrição:

R$ 100,00 (cem reais).

Distribuição Parcial e Montante

Será admitida a distribuição parcial, observado o Montante Mínimo da

Mínimo da Primeira Emissão:

Primeira Emissão correspondente a 1.000.000 (um milhão) de Cotas,
totalizando o montante mínimo de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de
reais) para a manutenção da Primeira Emissão.

Número de Séries:

Única.

Forma de Distribuição:

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

Procedimentos para Subscrição e

As Cotas serão subscritas utilizando-se os procedimentos do DDA, a

Integralização das Cotas:

qualquer tempo, dentro do Período de Colocação. As Cotas deverão ser
integralizadas, à vista e em moeda corrente nacional, na Data de
Liquidação junto às Instituições Participantes da Oferta, pelo Preço de
Emissão.

Tipo de Distribuição:

Primária.

Público Alvo:

A oferta pública de distribuição de Cotas da Primeira Emissão é destinada
à investidores em geral (exceto clubes de investimento), sejam eles
pessoas naturais ou jurídicas, fundos de investimento, fundos de pensão,
regimes próprios de previdência social, entidades autorizadas a funcionar
pelo BACEN, 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.

Período de Colocação:

Até 180 (cento e oitenta) dias contados da data de divulgação do anúncio
de início da Primeira Emissão.

Coordenador Líder:

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
na Rua Candelária, nº 65, Conjunto 1.701 e 1.702, Centro, CEP 20091-020,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.652.684/0001-62.
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CAPÍTULO I – DAS DEFINIÇÕES
1.1.

Para fins do disposto neste Regulamento, os termos e expressões indicados em letra maiúscula, no

singular ou no plural, terão os significados aqui atribuídos. Além disso: (a) os cabeçalhos e títulos deste
Regulamento servem apenas para conveniência de referência e não limitarão ou afetarão o significado dos
capítulos, parágrafos ou artigos aos quais se aplicam; (b) os termos “inclusive”, “incluindo”, “particularmente” e
outros

termos

semelhantes

serão

interpretados

como

se

estivessem

acompanhados

do

termo

“exemplificativamente”; (c) sempre que exigido pelo contexto, as definições aqui contidas aplicar-se-ão tanto
no singular quanto no plural e o gênero masculino incluirá o feminino e vice-versa; (d) referências a qualquer
documento ou outros instrumentos incluem todas as suas alterações, substituições, consolidações e respectivas
complementações, salvo se expressamente disposto de forma diferente; (e) referências a disposições legais
serão interpretadas como referências às disposições respectivamente alteradas, estendidas, consolidadas ou
reformuladas; (f) salvo se de outra forma expressamente estabelecido neste Regulamento, referências a itens
ou anexos aplicam-se a itens e anexos deste Regulamento; (g) todas as referências a quaisquer partes incluem
seus sucessores, representantes e cessionários autorizados; e (h) todos os prazos previstos neste Regulamento
serão contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
“Administrador”

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO, sociedade devidamente
autorizada pela CVM para o exercício da atividade de administração de
carteiras e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 15.455,
expedido em 13 de janeiro de 2017, com sede na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 228, sala 907, inscrita no CNPJ/ME
sob nº 45.246.410/0001-55, ou quem venha a substituí-lo.

“ANBIMA”

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais – ANBIMA.

“Assembleia Geral” ou

Assembleia Geral de Cotistas do Fundo.

“Assembleia Geral de Cotistas”
“Ativos Financeiros”

Para realizar o pagamento das despesas ordinárias, das despesas
extraordinárias e dos encargos previstos neste Regulamento, o Fundo
poderá manter parcela do seu patrimônio, que, temporariamente, não
estejam aplicadas em Ativos, nos termos deste Regulamento, aplicada
em: (i) títulos de renda fixa, públicos ou privados, de liquidez compatível
com as necessidades e despesas ordinárias do Fundo e emitidos pelo
Tesouro Nacional ou por Instituições Financeiras Autorizadas; (ii) moeda
corrente nacional; (iii) operações compromissadas com lastro nos ativos
indicados no inciso “i” acima emitidos por Instituições Financeiras
Autorizadas; (iv) derivativos, exclusivamente para fins de proteção
patrimonial, cuja exposição seja sempre, no máximo, o valor do
Patrimônio Líquido do Fundo; (v) cotas de fundos de investimento
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referenciados em DI e/ou renda fixa com liquidez diária, com
investimentos preponderantemente nos ativos financeiros relacionados
nos itens anteriores; (vi) outros ativos de liquidez compatível com as
necessidades e despesas ordinárias do Fundo, cujo investimento seja
admitido aos fundos de investimento imobiliário, na forma da Instrução
CVM nº 472/08, sem necessidade específica de diversificação de
investimentos.
“Ativos”

(i) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”); (ii) Letras de Crédito
Imobiliário (“LCI”); (iii) Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”); (iv) Letras
Hipotecárias (“LH”); (v) Debêntures, desde que se trate de emissores
devidamente autorizados nos termos da Instrução CVM nº 472/08, e
cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de
investimento imobiliário; (vi) Cotas de fundos de investimento em
direitos creditórios (“FIDC”), que tenham como política de investimento,
exclusivamente, atividades permitidas aos fundos de investimento
imobiliário; (vii) Cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”); e
(viii) outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários previstos no
artigo 45 da Instrução CVM nº 472/08.

“Auditor Independente”

A empresa de auditoria independente de primeira linha, que venha a ser
contratada pelo Administrador, conforme definido de comum acordo
com o Gestor, para a prestação de tais serviços.

“B3”

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

“BACEN”

Banco Central do Brasil.

“Boletim de Subscrição”

Boletim de subscrição referente à distribuição das Cotas objeto de
Ofertas, elaborado nos termos da regulamentação aplicável.

“Capital Autorizado”

Capital

autorizado

do

Fundo,

no

montante

máximo

de

R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais).
“CNPJ/ME”

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia.

“Código ANBIMA”

Código de Administração de Recursos de Terceiros publicado pela
ANBIMA.

“Código Civil Brasileiro”

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

“Conflito de Interesses”

Significa qualquer situação assim definida nos termos do artigo 34 da
Instrução CVM nº 472/08.

“Contrato de Gestão”

Significa o “Contrato de Gestão de Carteira de Fundo de Investimentos

e Outras Avenças”, por meio do qual o Fundo contrata o Gestor para
prestar os serviços de administração da carteira do Fundo e outros
serviços relacionados a tomada de decisão de investimentos do Fundo.
“Cotas”

Quaisquer cotas emitidas pelo Fundo, cujos termos e condições estão
descritos neste Regulamento.
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“Cotistas”

Os titulares das Cotas, quando referidos em conjunto.

“Custodiante”

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO, acima qualificado, ou outra
instituição que venha a ser contratada pelo Administrador, devidamente
habilitada para prestar os serviços de custódia dos Ativos e dos Ativos
Financeiros integrantes da carteira do Fundo.

“CVM”

Comissão de Valores Mobiliários.

“Dia Útil”

Qualquer dia que não seja sábado, domingo, feriado nacional ou dia em
que não haja expediente na B3.

“Escriturador”

ITAU CORRETORA DE VALORES S.A., sociedade anônima, com sede na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, CEP 04538-132, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº
61.194.353/0001-64, ou outra instituição que venha a ser contratada
pelo Administrador para a prestação dos serviços de escrituração das
Cotas do Fundo.

“Formador de Mercado”

Pessoa

jurídica

devidamente

cadastrada

junto

às

entidades

administradoras dos mercados organizados, para a prestação de serviços
de

formação

de

mercado,

que

poderá

ser

contratada

pelo

Administrador, nos termos do item 2.6 deste Regulamento.
“Fundo”

Plural Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário.

“Gestor”

BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., sociedade com sede
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de
Botafogo, nº 228, salas 901, 902 (parte), 903, 904, 905, 906, 911, 912, 913,
914, Botafogo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.397.672/0002-80.

“Instituições Financeiras

São instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo BACEN.

Autorizadas”
“Instrução CVM nº 400/03”

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

“Instrução CVM nº 472/08”

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

“Instrução CVM nº 476/09”

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

“Instrução CVM nº 516/11”

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

“IPCA/IBGE”:

Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

“Lei nº 8.668/93”

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

“Lei nº 9.779/99”

Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999.

“Montante Mínimo da Primeira

Corresponde a 1.000.000 (um milhão) de Cotas, totalizando o montante

Emissão”

mínimo de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) para a manutenção
da Oferta Pública da Primeira Emissão.

“Oferta Privada”:

Toda e qualquer distribuição privada das Cotas.
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“Oferta Pública”

Toda e qualquer distribuição pública das Cotas realizada durante o prazo
de duração do Fundo nos termos da Instrução CVM nº 400/03, a qual
dependerá de prévio registro perante a CVM.

“Oferta Restrita”

Toda e qualquer distribuição pública das Cotas com esforços restritos de
colocação que venha a ser realizada durante o prazo de duração do
Fundo, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, a qual (i) será destinada
exclusivamente

a

investidores

profissionais,

nos

termos

da

regulamentação em vigor; (ii) estará automaticamente dispensada de
registro perante a CVM, nos termos da Instrução CVM nº 476/09; e (iii)
sujeitará os investidores profissionais à vedação da negociação das
Cotas nos mercados regulamentados, pelo prazo de 90 (noventa) dias,
contados da sua subscrição ou aquisição, conforme previsto na Instrução
CVM nº 476/09.
“Ofertas”

Oferta Pública, Oferta Restrita e Oferta Privada, quando referidas em
conjunto ou quando referidos individual e indistintamente.

“Patrimônio Líquido do Fundo”

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

“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.

“Política de Investimento”

Política de investimento descrita no Capítulo VI deste Regulamento.

“Primeira Emissão”

A primeira emissão de Cotas do Fundo, que será regida pelo Suplemento
constante do Anexo I desse Regulamento.

“Prospecto”

Prospecto referente à distribuição de Cotas objeto de Oferta Pública,
elaborado nos termos da regulamentação aplicável.

“Regulamento”

O presente regulamento do Fundo.

“SELIC”

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, gerido e operado pelo
BACEN em parceria com a ANBIMA.
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“Suplemento”

É o suplemento constante do Anexo I deste Regulamento e que contém
as características da Primeira Emissão;

“Taxa de Administração”

Tem o significado a ela atribuído no item 7.1 deste Regulamento.

“Taxa de Distribuição no Mercado

A taxa de distribuição no mercado primário, incidente sobre as Cotas

Primário”

objeto de Ofertas, com exceção da Primeira Emissão de Cotas, que
deverá ser arcada pelos investidores interessados em adquirir as Cotas
objeto de Ofertas, equivalente a um percentual fixo por Cota a ser fixado
a cada emissão de Cota do Fundo, de forma a arcar com os custos de
distribuição, entre outros, (a) comissão de coordenação, (b) comissão de
distribuição, (c) honorários de advogados externos contratados para
atuação no âmbito da oferta, (d) taxa de registro da oferta de Cotas na
CVM, (e) taxa de registro e distribuição das Cotas na B3, (f) custos com a
publicação de anúncios e avisos no âmbito das Ofertas das Cotas,
conforme o caso, (g) custos com registros em cartório de registro de
títulos e documentos competente, (h) outros custos relacionados às
Ofertas.

“Termo de Adesão”

Termo de Ciência de Risco e Adesão ao Regulamento a ser assinado por
cada Cotista quando da subscrição das Cotas.
CAPÍTULO II – DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1.

ADMINISTRADOR
2.1.1. A administração do Fundo será realizada pelo Administrador. O Administrador tem amplos
poderes para administrar o patrimônio do Fundo, inclusive abrir e movimentar contas bancárias,
adquirir, alienar, locar, arrendar 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,
mediante determinação do Gestor, observadas as limitações impostas por este Regulamento, pela
legislação em vigor e demais disposições aplicáveis.

2.2.

GESTOR
2.2.1. A gestão da carteira do Fundo será realizada de forma ativa pelo Gestor, observado o disposto
neste Regulamento e no Contrato de Gestão.

2.3.

CUSTÓDIA, TESOURARIA E CONTROLADORIA E PROCESSAMENTO DE TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS
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2.3.1. A custódia dos Ativos e dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo será exercida
diretamente pelo Custodiante, enquanto que os serviços de tesouraria, controladoria e processamento
dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo serão prestados pelo Administrador
ou por instituição devidamente habilitada para tanto, que venha a ser contratada pelo Administrador
para a prestação de tais serviços.
2.3.2. Os Ativos e os Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo devem ser registrados,
custodiados ou mantidos em conta de depósito diretamente em nome do Fundo, conforme o caso, em
contas específicas abertas no SELIC, no sistema de liquidação financeira administrado pela B3 ou em
instituições ou entidades autorizadas à prestação desse serviço pelo BACEN ou pela CVM.
2.3.3. É dispensada a contratação do serviço de custódia para os Ativos e Ativos Financeiros que
representem até 5% (cinco por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo, desde que tais ativos estejam
admitidos à negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado ou registrados em
sistema de registro ou de liquidação financeira autorizado pelo BACEN ou pela CVM.
2.4.

ESCRITURAÇÃO DAS COTAS
2.4.1. A escrituração de Cotas será exercida pelo Escriturador.

2.5.

AUDITORIA INDEPENDENTE
2.5.1. Os serviços de auditoria do Fundo serão prestados por instituição de primeira linha, devidamente
habilitada para tanto, que venha a ser contratada pelo Administrador, conforme definido de comum
acordo com o Gestor, para a prestação de tais serviços.

2.6.

FORMADOR DE MERCADO
2.6.1. Os serviços de formação de mercado para as Cotas poderão ser contratados para o Fundo pelo
Administrador, mediante solicitação do Gestor, e independentemente da realização de Assembleia
Geral, observado disposto no artigo 31-A, §1º da Instrução CVM nº 472/08.

2.7.

DISTRIBUIDOR
2.7.1. A cada nova emissão de Cotas do Fundo, a distribuição das Cotas será realizada por instituições
devidamente habilitadas a realizar a distribuição de valores mobiliários, sendo admitida a
subcontratação de terceiros habilitados para prestar tais serviços de distribuição das Cotas.

2.8.

OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS
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2.8.1. Caso aplicável, o Administrador, em nome do Fundo, poderá contratar empresas para prestarem
os serviços de administração das locações ou arrendamentos de empreendimentos eventualmente
integrantes da carteira do Fundo, bem como de exploração do direito de superfície, do usufruto, do
direito de uso e da comercialização dos respectivos imóveis, mediante solicitação e indicação do Gestor.
2.8.2. Independentemente de Assembleia Geral de Cotistas, o Administrador, em nome do Fundo e por
recomendação do Gestor, se for o caso, poderá, preservado o interesse dos Cotistas e observadas as
disposições específicas deste Regulamento, contratar, destituir e substituir os prestadores de serviços
do Fundo.
CAPÍTULO III – PÚBLICO ALVO
3.1.

As Cotas poderão ser subscritas ou adquiridas por pessoas naturais ou jurídicas, fundos de investimento,

fundos de pensão, regimes próprios de previdência social, entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN,
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.
CAPÍTULO IV – OBRIGAÇÕES DO GESTOR
4.1.

O Gestor deverá, sem prejuízo do disposto no Contrato de Gestão:

i)

identificar, selecionar, avaliar, adquirir, transigir, acompanhar e alienar, sem necessidade de aprovação
em Assembleia Geral, salvo nas hipóteses de Conflito de Interesses, Ativos e Ativos Financeiros
existentes ou que poderão vir a fazer parte do patrimônio do Fundo, de acordo com a Política de
Investimento, inclusive com a elaboração de análises econômico-financeiras, se for o caso;

ii)

celebrar os negócios jurídicos e realizar todas as operações necessárias à execução da Política de
Investimento do Fundo, exercendo, ou diligenciando para que sejam exercidos, todos os direitos
relacionados ao patrimônio e às atividades do Fundo, diretamente ou por meio de procuração
outorgada pelo Administrador para esse fim, conforme o caso;

iii)

controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos Ativos e Ativos Financeiros, fiscalizando
os serviços prestados por terceiros;

iv)

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

v)

sugerir ao Administrador modificações neste Regulamento;

vi)

monitorar investimentos realizados pelo Fundo;
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vii)

conduzir e executar estratégia de desinvestimento em Ativos e em Ativos Financeiros e optar (a) pelo
reinvestimento de tais recursos respeitados os limites previstos na regulamentação aplicável, e/ou (b)
pela realização da distribuição de rendimentos e da amortização extraordinária das Cotas, conforme o
caso, sem necessidade de aprovação em Assembleia Geral de Cotistas;

viii)

elaborar relatórios de investimento realizados pelo Fundo em Ativos, conforme previstos no Contrato
de Gestão;

ix)

quando entender necessário, solicitar ao Administrador que submeta à Assembleia Geral proposta de
desdobramento das Cotas; e

x)

votar, se aplicável, nas assembleias gerais dos Ativos e/ou dos Ativos Financeiros detidos pelo Fundo,
conforme política de voto registrada na ANBIMA, disponível no seguinte endereço eletrônico:
https://www.brasilplural.com/Site/Files/GovernancaRiscoCompliance/Compliance/Politica_de_Voto_BP
_Gest%C3%A3o.pdf

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.
4.2.

O Administrador confere amplos e irrestritos poderes ao Gestor para que este adquira os ativos listados

na Política de Investimentos, de acordo com o disposto neste Regulamento e no Contrato de Gestão, e, caso
seja necessário em virtude da natureza do ato a ser praticado pelo Gestor em nome do Fundo, o Administrador
obriga-se a outorgar as respectivas procurações por meio de mandatos específicos, conforme assim exigido
pela legislação aplicável ou pelos órgãos públicos competentes.
CAPÍTULO V – CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
5.1.

O Fundo, constituído como condomínio fechado, tem prazo indeterminado de duração e é regido pelo

presente Regulamento e pela legislação vigente.
5.2.

Para fins do Código ANBIMA e das “Diretrizes de Classificação ANBIMA de Fundos de Investimento

Imobiliário”, o Fundo é classificado como “FII de Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa”, segmento “Títulos
e Valores Mobiliários”.
CAPÍTULO VI – OBJETO DO FUNDO, POLÍTICA DE INVESTIMENTO E PARÂMETRO DE RENTABILIDADE
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6.1.

O Fundo tem por objetivo o investimento de, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu

Patrimônio Líquido em Ativos, quais sejam, (i) Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI); (ii) Letras de Crédito
Imobiliário (LCI); (iii) Letras Imobiliárias Garantidas (LIG); (iv) Letras Hipotecárias (LH); (v) Debêntures, desde que
se trate de emissores devidamente autorizados nos termos da Instrução CVM nº 472/08, e cujas atividades
preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento imobiliário; (vi) Cotas de FIDC, que tenham como
política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliário; (vii)
Cotas de FII; e (viii) outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários previstos no artigo 45 da Instrução
CVM nº 472/08.
6.1.1. O Fundo não tem o objetivo de aplicar seus recursos Ativos ou Ativos Financeiros específicos,
não existindo, dessa forma, requisitos ou critérios específicos ou determinados de diversificação.
6.1.2. O Fundo poderá adquirir os Ativos vinculados a imóveis que estejam localizados em todo o
território brasileiro.
6.1.3. Sem prejuízo da Política de Investimento, poderão eventualmente compor a carteira de
investimento do Fundo imóveis, gravados com ônus reais ou não, e direitos reais em geral sobre imóveis
(em qualquer localidade dentro do território nacional), participações societárias de sociedades
imobiliárias e/ou em outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que não os Ativos e/ou
Ativos Financeiros, nas hipóteses de execução ou excussão de garantias relativas aos ativos de
titularidade do Fundo ou de renegociação de dívidas decorrentes dos ativos de titularidade do Fundo.
6.1.4. O Fundo terá o prazo de até 2 (dois) anos após a data de encerramento de cada oferta de Cotas
do Fundo para enquadrar a sua carteira de acordo com a Política de Investimento estabelecida neste
Regulamento.
6.1.5. Caso o Fundo não enquadre a sua carteira de acordo com a Política de Investimento dentro do
prazo mencionado acima, o Administrador convocará assembleia geral de Cotistas, sendo que, caso a
assembleia não seja instalada, ou uma vez instalada, não se chegue a uma conclusão a respeito das
medidas a serem tomadas para fins de enquadramento da carteira, o Gestor deverá, a seu exclusivo
critério, realizar a amortização de principal, na forma do subitem 6.1.6., acima.
6.1.6. Caso o Gestor não encontre Ativos para investimento pelo Fundo, a seu critério, o saldo de caixa
poderá ser distribuído aos Cotistas, a título de distribuição adicional de rendimentos e/ou amortização
de principal, sendo que, nesta hipótese, o Gestor deverá informar ao Administrador a parcela dos
recursos pagos aos respectivos Cotistas a título de distribuição adicional de rendimentos e/ou
amortização de principal.

12

215

1º RTD-RJ Protocolo 1925613 Selo EDCR36727-FBF. RJ,31/07/2019
Nº de controle: 1de289ee198b97da782c991675576321

6.2.

A cada nova emissão, o Gestor poderá propor um parâmetro de rentabilidade para as Cotas a serem

emitidas, o qual não representará e nem deverá ser considerado como uma promessa, garantia ou sugestão de
rentabilidade aos Cotistas por parte do Administrador ou do Gestor.
6.3.

A parcela do patrimônio do Fundo que, temporariamente, não estiver aplicada em Ativos deverá ser

aplicada em Ativos Financeiros. Adicionalmente, para realizar o pagamento das despesas ordinárias e dos
encargos previstos neste Regulamento, o Fundo poderá manter parcela do seu patrimônio, que,
temporariamente, não estejam aplicadas em Ativos, nos termos deste Regulamento, aplicada em Ativos
Financeiros, sem qualquer limitação em relação à diversificação.
6.3.1. O Fundo poderá adquirir Ativos e Ativos Financeiros de emissão ou cujas contrapartes sejam
Pessoas Ligadas ao Gestor e/ou do Administrador, desde que aprovado em Assembleia Geral de
Cotistas, na forma prevista no artigo 34 da Instrução CVM nº 472/08.
6.4.

O objeto do Fundo e sua Política de Investimento não poderão ser alterados sem prévia deliberação da

Assembleia Geral, tomada de acordo com o quórum estabelecido neste Regulamento.
6.5.

O Fundo não poderá realizar operações de day trade, assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas

no mesmo dia, independentemente do Fundo possuir estoque ou posição anterior do mesmo ativo.
6.6.

Caso o Fundo invista preponderantemente em valores mobiliários, deverão ser observados os limites

de aplicação por emissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos nas regras gerais sobre fundos
de investimento, aplicando-se as regras de desenquadramento e reenquadramento lá estabelecidas, observadas
adicionalmente as disposições constantes nos subitens abaixo, bem como as demais disposições aplicáveis nos
termos das regras gerais sobre fundos de investimento.
6.6.1. No caso de investimentos em CRI, quando instituído o patrimônio separado na forma da lei, nos
termos das regras gerais sobre fundos de investimento, o Fundo poderá aplicar até 10% (dez por cento)
do seu patrimônio líquido por emissor, compreendendo-se como emissor o patrimônio separado em
questão, não se aplicando nesta hipótese os limites de concentração por modalidade de ativos
financeiros, nos termos do parágrafo sexto do artigo 45 da Instrução CVM nº 472/08.
6.6.2. Caso o FUNDO invista preponderantemente em valores mobiliários, e em atendimento ao
disposto nas regras gerais sobre fundos de investimento, o Fundo não poderá deter mais de 20% (vinte
por cento) de seu patrimônio líquido em títulos ou valores mobiliários de emissão de empresas ligadas
ao Administrador ou ao Gestor, sem prejuízo das demais disposições regulamentares e da aprovação
em assembleia geral quando caracterizada situação de conflito de interesses, nos termos da
regulamentação específica.
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6.6.3. Caso o Fundo invista preponderantemente em valores mobiliários, e em atendimento ao disposto
nas regras gerais sobre fundos de investimento, o Fundo poderá investir até 100% (cem por cento) do
montante de seus recursos que possam ser investidos em cotas de fundos de investimento
administrados pelo Administrador, pelo Gestor ou empresa a eles ligada na forma permitida na
regulamentação específica, observado que, caso esteja configurada uma situação de conflito de
interesses, tal investimento dependerá de aprovação prévia, específica e informada em assembleia geral
de Cotistas, nos termos do artigo 34 da Instrução CVM nº 472/08.
6.7.

Caberá ao Gestor praticar todos os atos que entender necessários ao cumprimento da Política de

Investimento, desde que respeitadas as disposições deste Regulamento e da legislação aplicável, não lhe sendo
facultado, todavia, tomar decisões que eliminem a discricionariedade do Administrador com relação às
atribuições que foram especificamente atribuídas ao Administrador neste Regulamento, no Contrato de Gestão
e na legislação em vigor.
CAPÍTULO VII – REMUNERAÇÃO
7.1.

O Administrador receberá remuneração fixa e anual, de forma escalonada, equivalente a 1,20% (um

inteiro e vinte centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo para os serviços de
administração e gestão do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
mensais, o qual será reajustado anualmente pela variação positiva do IPCA/IBGE ou índice equivalente que
venha a substituí-lo.
7.2.

A Taxa de Administração engloba os pagamentos devidos ao Administrador, ao Gestor e ao

Escriturador, não incluindo os valores correspondentes ao Custodiante e aos demais Encargos do Fundo, os
quais serão debitados do Fundo de acordo com o disposto neste Regulamento e na regulamentação vigente.
7.3.

A Taxa de Administração será provisionada por Dia Útil, mediante divisão da taxa anual por 252

(duzentos e cinquenta e dois) dias, apropriada e paga mensalmente ao Administrador, por período vencido, até
o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados.
7.4.

Com exceção da Primeira Emissão de Cotas, cujos custos serão arcados pelo Fundo, a cada nova

emissão, o Fundo poderá, a exclusivo critério do Administrador em conjunto com o Gestor, cobrar a Taxa de
Distribuição no Mercado Primário, a qual será paga pelos subscritores das Cotas no ato da subscrição primária
das Cotas. Com exceção da Taxa de Distribuição no Mercado Primário não haverá outra taxa de ingresso a ser
cobrada pelo Fundo.
7.5.

O Fundo não cobrará taxa de performance dos Cotistas.

7.6.

O Fundo não terá taxa de saída.
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CAPÍTULO VIII – EXERCÍCIO SOCIAL
8.1.

O exercício social do Fundo tem início em 1º de julho de cada ano e término em 30 de junho do ano

subsequente.
CAPÍTULO IX – OBRIGAÇÕES DO ADMINISTRADOR
9.1.

O Administrador tem amplos e gerais poderes para administrar o Fundo, cabendo-lhe, sem prejuízo das

demais obrigações previstas na legislação e regulamentação aplicável e neste Regulamento e de sua obrigação
de observar o escopo de atuação do Gestor:
a)

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

b)

manter, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem (i) os registros dos Cotistas e de transferência
das Cotas; (ii) os livros de atas e de presença das Assembleias Gerais; (iii) a documentação relativa aos
ativos e às operações do Fundo; (iv) os registros contábeis referentes às operações e ao patrimônio do
Fundo; e (v) o arquivo dos pareceres e relatórios do Auditor Independente e, quando for o caso, dos
representantes dos Cotistas e dos profissionais ou empresas contratadas e que, eventualmente, venham
a ser contratadas, nos termos dos artigos 29 e 31 da Instrução CVM nº 472/08;

c)

receber rendimentos ou quaisquer valores devidos ao Fundo;

d)

custear as despesas de propaganda do Fundo, exceto pelas despesas de propaganda em período de
distribuição das Cotas, que serão arcadas pelo Fundo, conforme disposto no Capítulo XVIII;

e)

manter custodiados no Custodiante ou em outra instituição prestadora de serviços de custódia,
devidamente autorizada pela CVM, os Ativos e os Ativos Financeiros adquiridos com recursos do Fundo;

f)

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

g)

divulgar informações em conformidade com e observados os prazos previstos neste Regulamento e na
regulamentação aplicável;
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h)

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

i)

dar, desde que requisitado pelo Gestor, representação legal para o exercício do direito de voto em
assembleias dos Ativos e dos Ativos Financeiros detidos pelo Fundo, conforme política de voto adotada
pelo Gestor, de acordo com os requisitos mínimos exigidos pelo Código ANBIMA e pelas diretrizes
fixadas pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA;

j)

observar as disposições constantes deste Regulamento, bem como as deliberações da Assembleia
Geral;

k)

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

l)

conforme orientação do Gestor, representar o Fundo em juízo e fora dele e praticar todos os atos
necessários à administração da carteira do Fundo;

m)

controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos Ativos e dos Ativos Financeiros,
fiscalizando os serviços prestados por terceiros;

n)

observar as recomendações do Gestor para o exercício da Política de Investimentos do Fundo, ou
outorgar-lhe mandato para que a exerça diretamente, conforme o caso; e

o)

contratar, em nome do Fundo e às expensas deste, os seguintes serviços facultativos:
(i)

distribuição das Cotas do Fundo a cada nova oferta;

(ii)

consultoria especializada, que objetive dar suporte e subsidiar o Administrador e o Gestor, em

suas atividades de análise, seleção e avaliação dos imóveis e demais ativos integrantes ou que possam
vir a integrar a carteira do Fundo;
(iii)

conforme o caso, empresa especializada para administrar as locações ou arrendamentos dos

imóveis, a exploração do direito de superfície, monitorar e acompanhar projetos e a comercialização
dos respectivos imóveis e consolidar dados econômicos e financeiros selecionados das sociedades
investidas para fins de monitoramento; e
(iv)

formador de mercado para as Cotas do Fundo.

9.1.1. Os serviços a que se referem os incisos “i” da alínea “o” deste artigo podem ser prestados pelo
próprio Administrador ou por terceiros, desde que, em qualquer dos casos, devidamente habilitados.
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CAPÍTULO X – RENÚNCIA, DESCREDENCIAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR E DO GESTOR
10.1.

O Administrador ou o Gestor, conforme o caso, deverá cessar o exercício de suas funções nas hipóteses

de renúncia ou destituição pela Assembleia Geral, nos termos deste Capítulo ou de descredenciamento pela
CVM.
10.2.

A Assembleia Geral, convocada conforme previsto neste Regulamento, poderá deliberar sobre a

destituição do Administrador, observando-se os quóruns estabelecidos neste Regulamento.
10.3.

Em caso de renúncia, destituição ou descredenciamento do Gestor, o Administrador deverá convocar

Assembleia Geral para deliberar sobre a eleição de seu substituto, que deverá ser indicado pelo Administrador
na respectiva convocação. Enquanto um novo gestor não for indicado e aprovado pelos Cotistas: (i) nenhuma
aquisição ou alienação de Ativos poderá ser realizada pelo Fundo, observado que os compromissos vinculantes
já firmados poderão ser cumpridos pelo Fundo ou resolvidos em perdas e danos, conforme as respectivas
condições contratuais, a critério do Administrador; e (ii) o Administrador poderá contratar um consultor
imobiliário para executar parte das tarefas atribuídas ao Gestor, em relação aos imóveis que componham o
portfólio do Fundo.
10.4.

Em caso de renúncia ou descredenciamento do Administrador, a Assembleia Geral reunir-se-á para

deliberar sobre a eleição de seu substituto, o que poderá ocorrer mediante convocação por Cotistas
representando ao menos 5% (cinco por cento) das Cotas, pela CVM ou pelo próprio Administrador.
10.5.

Na hipótese de renúncia ou descredenciamento do Gestor ou Administrador, este fica obrigado a

convocar imediatamente a Assembleia Geral para eleger seu substituto ou deliberar a liquidação do Fundo, a
qual deverá ser efetuada pelo Administrador, ainda que após sua renúncia e/ou descredenciamento.
10.5.1. No caso de renúncia ou descredenciamento do Administrador, este deverá permanecer no
exercício de suas funções até ser averbada, no Cartório de Registro de Imóveis competente, nas
matrículas referentes aos imóveis e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, a ata da Assembleia
Geral que eleger seu substituto e sucessor na propriedade fiduciária desses bens e direitos,
devidamente aprovada pela CVM e registrada em Cartório de Títulos e Documentos.
10.6.

A não substituição do Gestor ou do Administrador, em conformidade com os procedimentos indicados

nos itens deste Capítulo X, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da referida Assembleia Geral, configura
evento de liquidação antecipada do Fundo independentemente de realização de Assembleia Geral.
10.7.

O Administrador deverá permanecer no exercício de suas funções até sua efetiva substituição ou o

término do prazo indicado no item 10.6 acima, o que ocorrer primeiro.
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10.8.

Caso a Assembleia Geral referida no item 10.4 acima não se realize, não chegue a uma decisão sobre a

escolha do novo Administrador, não delibere por insuficiência do quórum necessário, ou ainda caso o novo
Administrador eleito não seja efetivamente empossado no cargo, o Administrador poderá, dentro do prazo
estabelecido no item 10.6, convocar nova Assembleia Geral para nova eleição de Administrador ou deliberação
sobre o procedimento para a liquidação do Fundo.
10.9.

Caso a Assembleia Geral para deliberação sobre liquidação de que trata a parte final do item 10.8 acima

não se realize ou não seja obtido quórum suficiente para a deliberação, o Administrador dará início aos
procedimentos relativos à liquidação antecipada do Fundo, permanecendo no exercício de suas funções até
conclusão da liquidação do Fundo.
10.10. No caso de renúncia do Administrador, este continuará recebendo, até a sua efetiva substituição ou
liquidação do Fundo, a remuneração estipulada por este Regulamento, calculada pro rata temporis até a data
em que exercer suas funções, nos termos da regulamentação aplicável.
10.11. No caso de liquidação extrajudicial do Administrador, deverá ser observado o disposto na
regulamentação aplicável.
CAPÍTULO XI – VEDAÇÕES
11.1.

É vedado ao Administrador e ao Gestor, no exercício de suas respectivas funções e utilizando os recursos

do Fundo:
i)

receber depósito em sua conta corrente;

ii)

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

iii)

contrair ou efetuar empréstimo;

iv)

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

v)

aplicar no exterior recursos captados no país;

vi)

aplicar recursos na aquisição das Cotas do próprio Fundo;

vii)

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

viii)

prometer rendimentos predeterminados aos Cotistas;

ix)

sem prejuízo do disposto no artigo 34 da Instrução CVM nº 472/08, ressalvada a hipótese de aprovação
em Assembleia Geral, realizar operações do Fundo quando caracterizada situação de Conflito de
Interesses entre o Fundo e o Administrador, entre o Fundo e o Gestor, entre o Fundo e o representante
de Cotistas mencionados no § 3º do art. 35 da Instrução CVM nº 472/08, ou entre o Fundo e o
empreendedor;

x)

constituir ônus reais sobre os imóveis integrantes do patrimônio do Fundo;
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xi)

realizar operações com ativos financeiros ou modalidades operacionais não previstas na
regulamentação;

xii)

realizar operações com ações e outros valores mobiliários fora de mercados organizados autorizados
pela CVM, ressalvadas as hipóteses de distribuições públicas, de exercício de direito de preferência e
de conversão de debêntures em ações, de exercício de bônus de subscrição, nos casos em que a CVM
tenha concedido prévia e expressa autorização;

xiii)

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

xiv)

praticar qualquer ato de liberalidade.

11.2.

A vedação prevista no inciso “x” acima não impede a aquisição, pelo Fundo, de imóveis sobre os quais

tenham sido constituídos ônus reais anteriormente ao seu ingresso no patrimônio do Fundo.
11.3.

O Fundo poderá emprestar seus títulos e valores mobiliários, desde que tais operações de empréstimo

sejam cursadas exclusivamente através de serviço autorizado pelo BACEN ou pela CVM ou usá-los para prestar
garantias de operações próprias.
CAPÍTULO XII – DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA
12.1.

Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, conforme orientação e recomendação do

Gestor, serão adquiridos pelo Administrador em caráter fiduciário, por conta e em benefício do Fundo e dos
Cotistas, cabendo-lhe administrar, negociar e dispor desses bens ou direitos, bem como exercer todos os
direitos inerentes a eles, com o fim exclusivo de realizar o objeto e a Política de Investimento do Fundo,
obedecidas as decisões tomadas pela Assembleia Geral, a Política de Investimento do Fundo e/ou este
Regulamento.
12.2.

No instrumento de aquisição de bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, o Administrador

fará constar as restrições decorrentes da propriedade fiduciária, previstas na alínea “a” do item 9.1 deste
Regulamento, e destacará que os bens adquiridos constituem patrimônio do Fundo.
12.3.

Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo não se comunicam com o patrimônio do

Administrador.
12.4.

O Cotista não poderá exercer qualquer direito real sobre os imóveis eventualmente integrantes do

patrimônio do Fundo.
12.5.

O Cotista não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual relativa aos Ativos e

aos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo ou do Administrador, salvo quanto à obrigação de
pagamento das Cotas que subscrever. Nas hipóteses de (i) decisão da Assembleia Geral; (ii) os custos incorridos
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com os procedimentos necessários à cobrança dos ativos integrantes da carteira do Fundo e à salvaguarda dos
direitos, interesses e prerrogativas dos Cotistas superarem o limite total do Patrimônio Líquido do Fundo; ou
(iii) em qualquer hipótese de o Patrimônio Líquido do Fundo ficar negativo, os Cotistas poderão ser chamados
a realizar novos aportes de capital no Fundo para que as obrigações pecuniárias do Fundo sejam adimplidas,
conforme previsto neste Regulamento.
CAPÍTULO XIII – CONFLITO DE INTERESSES
13.1.

Os atos que caracterizem Conflito de Interesses dependem de aprovação prévia, específica e informada

da Assembleia Geral, nos termos do artigo 34 da Instrução CVM nº 472/08.
13.2.

Não poderá votar nas Assembleias Gerais o Cotista que esteja em situação que configure Conflito de

Interesses. A restrição prevista neste artigo aplica-se apenas às matérias que envolvam a situação de Conflito
de Interesses em questão.
CAPÍTULO XIV – CARACTERÍSTICAS, DIREITOS, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO, SUBSCRIÇÃO,
INTEGRALIZAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DAS COTAS
14.1.

O patrimônio do Fundo é representado por uma única classe das Cotas.

14.2.

As Cotas são escriturais, nominativas e correspondem a frações ideais do patrimônio do Fundo, cuja

propriedade presume-se pelo registro do nome do Cotista no livro de registro de Cotistas ou na conta de
depósito das Cotas.
14.3.

Todas as Cotas assegurarão a seus titulares direitos iguais, inclusive no que se refere aos pagamentos

de rendimentos e amortizações, caso aplicável, observado que, conforme orientação e recomendação do
Gestor, após verificado pelo Administrador a viabilidade operacional do procedimento junto à B3, a nova
emissão das Cotas poderá estabelecer período, não superior ao prazo de distribuição das Cotas objeto da nova
emissão, durante o qual as referidas Cotas objeto da nova emissão não darão direito à distribuição de
rendimentos, permanecendo inalterados os direitos atribuídos às Cotas já devidamente subscritas e
integralizadas anteriormente à nova emissão de Cotas, inclusive no que se refere aos pagamentos de
rendimentos e amortizações.
14.4.

As características, os direitos e as condições de emissão, distribuição, subscrição e integralização das

Cotas estão descritos neste Capítulo XIV.
14.4.1. A Primeira Emissão de Cotas do Fundo será realizada nos termos do Suplemento constante no
Anexo I a este Regulamento, que disciplina, inclusive, a forma de subscrição e de integralização.
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14.5.

Observado o disposto no item 14.8, abaixo, fica estabelecido que na hipótese de novas emissões de

cotas pelo Fundo, em montante superior ao Capital Autorizado do Fundo, a Assembleia Geral de Cotistas que
deliberar sobre tal nova emissão irá decidir sobre a eventual outorga aos Cotistas do direito de preferência na
subscrição das novas Cotas e sobre eventual possibilidade de cessão do direito de preferência. Caso seja
outorgado o direito de preferência, caberá também à Assembleia Geral de Cotistas deliberar sobre o prazo para
seu exercício, a posição (data base) dos Cotistas a ser considerada para fins do seu exercício, o percentual de
subscrição e o direito das novas Cotas no que se refere ao recebimento de rendimentos.
14.6.

Caso entenda pertinente para fins do cumprimento dos objetivos e da Política de Investimento do

Fundo, bem como após o encerramento da Primeira Emissão, o Administrador, conforme recomendação do
Gestor, poderá deliberar por realizar novas emissões de Cotas do Fundo, sem a necessidade de aprovação em
Assembleia Geral de Cotistas, desde que limitadas ao montante máximo de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões
de reais).
14.6.1. As Cotas objeto da nova emissão assegurarão a seus titulares direitos idênticos aos das Cotas
já existentes.
14.6.2. A decisão relativa à eventual nova emissão de Cotas será comunicada aos Cotistas formalmente
pelo Administrador. O comunicado a ser enviado pelo Administrador, ou mesmo eventual deliberação
da Assembleia Geral de Cotistas que seja convocada, a critério do Administrador, para dispor sobre a
nova emissão de Cotas, deverá dispor sobre as características da emissão, as condições de subscrição
das Cotas e a destinação dos recursos provenientes da integralização.
14.7.

Na hipótese de emissão de novas Cotas, até o limite do Capital Autorizado, o preço de emissão das

Cotas objeto da respectiva Oferta será fixado, preferencialmente, tendo como referência (observada a
possibilidade de emissão por preço inferior ou superior): (i) o valor patrimonial das Cotas em circulação,
representado pelo quociente entre o valor do patrimônio líquido contábil atualizado do Fundo e o número de
Cotas já emitidas, e (ii) as perspectivas de rentabilidade do Fundo, ou ainda, (iii) o valor de mercado das Cotas
já emitidas.
14.8.

No âmbito de novas emissões de Cotas do Fundo, realizadas até o limite do Capital Autorizado, os

Cotistas terão o direito de preferência na subscrição de novas Cotas, na proporção de suas respectivas
participações, respeitando-se os prazos operacionais necessários ao exercício de tal direito de preferência,
sendo certo que os Cotistas poderão ceder seu direito de preferência entre os próprios Cotistas ou a terceiros,
caso os Cotistas declinem do seu direito de preferência na aquisição das referidas Cotas e desde que tal cessão
seja operacionalmente viável e admitida nos termos da regulamentação aplicável.
14.9.

O volume das Cotas emitidas a cada emissão será determinado com base nas possibilidades de

investimentos apresentadas pelo Gestor, sendo admitido o aumento do volume total da emissão por conta da
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emissão de lote suplementar e quantidade adicional das Cotas, nos termos dos artigos 14, § 2º e 24 da Instrução
CVM nº 400/03, caso a respectiva oferta esteja sendo conduzida nos termos da Instrução CVM nº 400/03.
14.10. Não haverá limites máximos ou mínimos de investimento no Fundo, exceto pelos eventuais limites que
venham a ser estabelecidos no âmbito de cada Oferta.
14.11. As Cotas serão objeto de Ofertas, observado que no âmbito da respectiva Oferta, o Administrador e o
Gestor, em conjunto com as respectivas instituições contratadas para a realização da distribuição das Cotas de
emissão do Fundo, poderão estabelecer o público alvo para a respectiva emissão e Oferta.
14.12. A subscrição das Cotas deverá ser realizada até a data de encerramento da respectiva Oferta. As Cotas
que não forem subscritas serão canceladas pelo Administrador.
14.13. Quando da subscrição das Cotas, o investidor deverá assinar, para a respectiva Oferta, o Boletim de
Subscrição e o Termo de Adesão, para atestar que tomou ciência (i) do teor deste Regulamento; (ii) do teor do
Prospecto do Fundo, quando existente; (iii) dos riscos associados ao investimento no Fundo; (iv) da Política de
Investimento descrita neste Regulamento; (v) da possibilidade de ocorrência de Patrimônio Líquido negativo,
e, neste caso, de possibilidade de ser chamado a realizar aportes adicionais de recursos. No caso de Ofertas
conduzidas nos termos da Instrução CVM nº 476/09, o investidor deverá assinar também a declaração de
investidor profissional, que poderá constar do respectivo Termo de Adesão e Ciência de Risco, nos termos da
regulamentação em vigor.
14.14. Não poderá ser iniciada nova Oferta antes de totalmente subscritas ou canceladas as Cotas
remanescentes da Oferta anterior.
14.15. As Cotas serão integralizadas em moeda corrente nacional, à vista, na data a ser fixada nos documentos
da oferta.
14.15.1. Caso o Cotista deixe de cumprir com 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 encargos estabelecidos no respectivo
Boletim de Subscrição.
14.15.2. A cada nova oferta, o Administrador e o Gestor poderão, a seu exclusivo critério, autorizar que
seja permitida a integralização das novas Cotas em bens e direitos, sendo certo que tal integralização
deve ser feita com base em laudo de avaliação elaborado por empresa especializada, de acordo com o
Anexo 12 da Instrução CVM nº 472/08, e aprovado pela Assembleia Geral, bem como deve ser realizada
no prazo, termos e condições aprovados em Assembleia Geral e estabelecidos no Boletim de Subscrição
e nas leis e regulamentações aplicáveis.
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14.16. As Cotas serão admitidas à negociação exclusivamente em mercado de bolsa administrado pela B3.
14.16.1. Para efeitos do disposto neste item 14.16, não são consideradas negociação das Cotas as
transferências não onerosas das Cotas por meio de doação, herança e sucessão.
14.17. Fica vedada a negociação de fração das Cotas.
CAPÍTULO XV – RESGATES
15.1.

Não é permitido o resgate das Cotas.
CAPÍTULO XVI – APURAÇÃO DO VALOR DOS ATIVOS DO FUNDO

16.1.

A apuração do valor dos Ativos e dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo, é de

responsabilidade do Administrador, cabendo-lhe calcular os valores dos ativos a partir dos seus critérios,
metodologia e fontes de informação, de acordo com a regulamentação vigente, devendo o Administrador
manter sempre contratada instituição custodiante, caso assim exigido nos termos da regulamentação em vigor.
16.2.

O critério de apreçamento dos Ativos e dos Ativos Financeiros é reproduzido no manual de

apreçamento dos ativos do Administrador.
16.3.

No caso de imóveis que venham a compor a carteira do Fundo, o reconhecimento contábil será feito

inicialmente pelo seu custo de aquisição, previamente avaliado pelo Administrador, pelo Gestor ou por empresa
especializada.
CAPÍTULO XVII – RISCOS
17.1.

Tendo em vista a natureza dos investimentos a serem realizados pelo Fundo, e não obstante a diligência

do Administrador e do Gestor em colocar em prática a Política de Investimento prevista neste Regulamento, os
Cotistas devem estar cientes dos riscos a que estão sujeitos o Fundo e os seus investimentos e aplicações,
conforme descritos no Prospecto e no Informe Anual do Fundo, nos termos do Anexo da 39-V da Instrução
CVM nº 472/08, sendo que não há quaisquer garantias de que o capital efetivamente integralizado será
remunerado conforme expectativa dos Cotistas.
CAPÍTULO XVIII – ENCARGOS
18.1.

Constituem encargos do Fundo as seguintes despesas: (i) Taxa de Administração; (ii) taxas, impostos ou

contribuições federais, estaduais e 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
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previstas no Regulamento ou na Instrução CVM nº 472/08; (iv) gastos da distribuição primária das 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 o patrimônio do Fundo; (vii) honorários advocatícios,
custas e despesas correlatas incorridas na defesa dos interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o
valor de eventual condenação que seja eventualmente imposta ao Fundo; (viii) custos com a contratação de
formador de mercado para as Cotas do Fundo; (ix) gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre
os ativos do Fundo, bem como a parcela de prejuízos não cobertos por apólices de seguro, desde que não
decorrentes diretamente de culpa ou dolo do Administrador e/ou do Gestor no exercício de suas respectivas
funções; (x) gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do Fundo
e realização de Assembleia Geral; (xi) gastos decorrentes de avaliações previstas na regulamentação e legislação
vigente, incluindo, mas não se limitando, às avaliações previstas na Instrução CVM nº 516/11; (xii) gastos
necessários à manutenção, conservação e reparos de imóveis integrantes do patrimônio do Fundo conforme
previsto neste Regulamento ou autorizadas pela Assembleia Geral; (xiii) taxas de ingresso e saída dos fundos
investidos, se houver; (xiv) honorários e despesas relacionados às atividades de consultoria especializada e
administração das locações ou arrendamentos de empreendimentos integrantes do patrimônio do Fundo,
exploração do direito de superfície e comercialização dos respectivos imóveis e de formador de mercado; (xv)
despesas com o registro de documentos em cartório; (xvi) honorários e despesas relacionadas às atividades
previstas no artigo 25 da Instrução CVM nº 472/08; e (xvii) taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários
que integrarem a carteira do Fundo, observado o disposto no item 2.3 deste Regulamento.
18.2.

Quaisquer despesas não expressamente previstas como encargos do Fundo devem correr por conta do

Administrador.
18.3.

O Administrador poderá estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente

pelo Fundo aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório das parcelas não exceda o
montante total da Taxa de Administração, sendo certo que correrá às expensas do Administrador o pagamento
das despesas que ultrapassem esse limite.
18.4.

Os custos com a contratação de terceiros para os serviços de (i) atividades de tesouraria, controle e

processamento dos títulos e valores mobiliários; (ii) escrituração das Cotas; (iii) custódia de títulos e valores
mobiliários; e (iv) gestão dos valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo serão deduzidos da Taxa de
Administração, nos termos definidos no Capítulo VII deste Regulamento.
CAPÍTULO XIX – POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
19.1.

O Administrador publicará as informações especificadas abaixo, na periodicidade respectivamente

indicada, em sua página na rede mundial de computadores (www.brasilplural.com.br) e as manterá disponíveis
aos Cotistas em sua sede, no endereço indicado neste Regulamento.
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19.2.

As informações abaixo especificadas serão remetidas pelo Administrador à CVM, por meio do Sistema

de Envio de Documentos, e às entidades administradoras do mercado organizado em que as Cotas sejam
admitidas a negociação.
19.3.

O Administrador deve prestar as seguintes informações periódicas sobre o Fundo:

I – mensalmente, até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês, o formulário eletrônico cujo conteúdo
reflete o Anexo 39-I da Instrução CVM nº 472/08;
II – trimestralmente, até 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento de cada trimestre, o formulário
eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 39-II da Instrução CVM nº 472/08;
III - anualmente, até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício:
a)

as demonstrações financeiras;

b)

o parecer do Auditor Independente; e

c)

o formulário eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 39-V da Instrução CVM nº 472/08.

IV – anualmente, tão logo receba, o relatório dos representantes de Cotistas;
V - até 08 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral Ordinária; e
VI - no mesmo dia de sua realização, o sumário das decisões tomadas na Assembleia Geral Ordinária.
19.4.

O Administrador deve disponibilizar aos Cotistas os seguintes documentos, relativos a informações

eventuais sobre o Fundo:
I – edital de convocação, proposta da administração e outros documentos relativos a Assembleias Gerais
Extraordinárias, no mesmo dia de sua convocação;
II – até 08 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral Extraordinária;
III – fatos relevantes;
IV – até 30 (trinta) dias a contar da conclusão do negócio, a avaliação relativa aos imóveis, bens e direitos de
uso adquiridos pelo Fundo, nos termos do artigo 45, § 4º, da Instrução CVM nº 472/08 e com exceção das
informações mencionadas no item 7 do Anexo 12 à Instrução CVM nº 472/08 quando estiverem protegidas por
sigilo ou se prejudicarem a estratégia do Fundo;
V – no mesmo dia de sua realização, o sumário das decisões tomadas na Assembleia Geral Extraordinária; e
VI – em até 2 (dois) dias, os relatórios e pareceres encaminhados pelo representante de Cotistas, com exceção
daquele mencionado no inciso V do artigo 39 da Instrução CVM nº 472/08.
19.5.

O Administrador manterá sempre disponível em sua página na rede mundial de computadores cópia

do Regulamento, em sua versão vigente e atualizada.
19.6.

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
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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.
19.7.

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.
19.8.

O comunicado, envio, divulgação e/ou disponibilização, pelo Administrador, de quaisquer informações,

comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta neste Regulamento ou na regulamentação
vigente, será realizado por meio de correio eletrônico ( e-mail) ou de correspondência física. Alternativamente,
caso assim admitido pela legislação e regulamentação em vigor, tais comunicações poderão ser realizadas única
e exclusivamente por meio da disponibilização do respectivo documento no website do Administrador.
19.9.

Manifestações de Cotistas, tais como voto, ciência, concordância ou quaisquer outras formas dispostas

neste Regulamento ou na regulamentação vigente, poderão ser encaminhadas ao Administrador por meio de
correio eletrônico, desde que o endereço eletrônico de origem seja (i) previamente cadastrado pelos Cotistas
na base de dados do Administrador, ou (ii) assinado digitalmente por meio de assinatura eletrônica e/ou sistema
de chave-pública.
CAPÍTULO XX – POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
20.1.

O Administrador distribuirá aos Cotistas, independentemente da realização de Assembleia Geral, no

mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos pelo Fundo, apurados segundo o regime de caixa,
até o limite do lucro apurado conforme a regulamentação aplicável (“Lucros Semestrais”), com base em balanço
ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.
20.1.1. Conforme disposto no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.668/93, é vedado ao Administrador adiantar
rendas futuras aos Cotistas. Nesse sentido, receitas antecipadas pelo Fundo, inclusive por meio de
eventual cessão de recebíveis, não serão consideradas como Lucro Semestral auferido para fins de
distribuição dos resultados do Fundo no respectivo período. Do mesmo modo, despesas provisionadas
não devem ser deduzidas da base de distribuição do Lucro Semestral, no momento da provisão, mas
somente quando forem efetivamente pagas pelo Fundo.
20.2.

Os rendimentos auferidos serão distribuídos aos Cotistas e pagos mensalmente, sempre no 10º

(décimo) Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo Fundo, sendo que eventual saldo
de resultado não distribuído como antecipação será pago no prazo máximo de 10 (dez) Dias Úteis após o
encerramento dos balanços semestrais, podendo referido saldo ter outra destinação dada pela Assembleia
Geral, com base em eventual proposta e justificativa apresentada pelo Gestor.
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20.2.1. Observada a obrigação estabelecida nos termos do item 20.1 acima, o Gestor poderá reinvestir
os recursos originados com a alienação dos Ativos e Ativos Financeiros da carteira do Fundo,
observados os limites previstos na regulamentação e legislação aplicáveis e/ou as deliberações em
Assembleia Geral nesse sentido.
20.2.2. O percentual mínimo a que se refere o item 20.1 acima será observado apenas semestralmente,
sendo que os adiantamentos realizados mensalmente poderão não atingir o referido mínimo
estabelecido.
20.2.3. Farão jus aos rendimentos de que trata o item 20.2 acima os Cotistas que tiverem inscritos no
registro de Cotistas no fechamento do último Dia Útil de cada mês de apuração, de acordo com as
contas de depósito mantidas pelo Escriturador, exceto na ocorrência do evento previsto no item 14.3
acima.
20.3.

Para fins de apuração de resultados, o Fundo manterá registro contábil dos Ativos e dos Ativos

Financeiros integrantes de sua carteira.
20.4.

Caso as reservas mantidas no patrimônio do Fundo venham a ser insuficientes, tenham seu valor

reduzido ou integralmente consumido, o Administrador, mediante notificação recebida do Gestor, a seu critério,
deverá convocar, nos termos deste Regulamento, Assembleia Geral para discussão de soluções alternativas à
venda dos Ativos do Fundo.
20.4.1. Caso a Assembleia Geral prevista no item 20.4. não se realize ou não decida por uma solução
alternativa à venda de Ativos ou de Ativos Financeiros do Fundo, como, por exemplo, a emissão de
novas Cotas para o pagamento de despesas, os Ativos e/ou Ativos Financeiros deverão ser alienados
e/ou cedidos e na hipótese do montante obtido com a alienação e/ou cessão de tais ativos do Fundo
não seja suficiente para pagamento das despesas ordinárias e despesas extraordinárias, os Cotistas
poderão ser chamados para aportar capital no Fundo, para que as obrigações pecuniárias do Fundo
sejam adimplidas.
CAPÍTULO XXI – TRIBUTAÇÃO
21.1.

Para não se sujeitar à tributação aplicável às pessoas jurídicas, o Fundo não aplicará recursos em

empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, Cotista que possua,
isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas do
Fundo em circulação. Para propiciar tributação favorável ao Cotista pessoa natural, o Administrador envidará
melhores esforços para que (i) o Fundo receba investimento de, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas; e (ii) as
Cotas, quando admitidas a negociação no mercado secundário, sejam negociadas exclusivamente em bolsas de
valores ou mercado de balcão organizado.
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21.2.

Os rendimentos distribuídos pelo Fundo ao Cotista pessoa física serão isentos de imposto de renda na

fonte e na declaração de ajuste anual, desde que (i) o Fundo possua, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas; (ii) o
Cotista pessoa física não seja titular das Cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das
Cotas emitidas pelo Fundo ou cujas Cotas lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez
por cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo; e (iii) as Cotas sejam admitidas à negociação
exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado.
21.3.

O Administrador e o Gestor não dispõem de mecanismos para evitar alterações no tratamento tributário

conferido ao Fundo ou aos seus Cotistas ou para garantir o tratamento tributário mais benéfico a estes. No caso
de mudança no tratamento tributário conferido ao Fundo ou aos seus Cotistas, tal fato será informado por meio
de publicação de fato relevante.
CAPÍTULO XXII – ASSEMBLEIA GERAL
22.1.

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência

encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico ( e-mail) ou de correspondência física, e
disponibilizada na página do Administrador na rede mundial de computadores, contendo, obrigatoriamente, o
dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
22.2.

A primeira convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias

de antecedência no caso de Assembleias Gerais ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência
no caso de Assembleias Gerais Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da
convocação pelos Cotistas.
22.2.1. Para efeito do disposto no item 22.2 acima, admite-se que a segunda convocação da Assembleia
Geral de Cotistas seja providenciada juntamente com a correspondência de primeira convocação, sem
a necessidade de observância de novo prazo de 30 (trinta) ou de 15 (quinze) dias, conforme o caso,
entre a data da primeira e da segunda convocação.
22.3.

Salvo motivo de força maior, a Assembleia Geral de Cotistas realizar-se-á no local onde o Administrador

tiver a sede; quando houver necessidade de efetuar-se em outro lugar, a correspondência encaminhada por
correio eletrônico (e-mail) ou de correspondência física endereçada aos Cotistas indicarão, com clareza, o lugar
da reunião.
22.4.

Independentemente das formalidades previstas neste item, será considerada regular a Assembleia Geral

de Cotistas a que comparecerem todos os Cotistas.
22.5.

O Administrador deve disponibilizar, na mesma data da convocação, todas as informações e

documentos necessários ao exercício informado do direito de voto em Assembleias Gerais de Cotistas:
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I – em sua página na rede mundial de computadores;
II – no Sistema de Envio de Documentos, disponível na página da CVM na rede mundial de computadores; e
III – na página da entidade administradora do mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas à
negociação.
22.6.

Nas Assembleias Gerais ordinárias, as informações de que trata o item 22.5 acima, no mínimo, aquelas

referidas no artigo 39, inciso V, alíneas “a” a “d” da Instrução CVM nº 472/08, sendo que as informações referidas
no art. 39, inciso VI da mesma norma, deverão ser divulgadas até 15 (quinze) dias após a convocação dessa
assembleia.
22.7.

Sempre que a assembleia geral for convocada para eleger representantes de cotistas, as informações

de que trata o item 22.5 incluem:
I – declaração dos candidatos de que atendem os requisitos previstos no artigo 26 da Instrução CVM nº 472/08;
e
II – as informações exigidas no item 12.1 do Anexo 39-V da Instrução CVM nº 472/08.
22.8.

A Assembleia Geral de Cotistas também pode reunir-se por convocação de Cotistas possuidores das

Cotas que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total das Cotas emitidas ou pelo representante
dos Cotistas, observados os procedimentos estabelecidos neste Regulamento.
22.9.

Sem prejuízo das demais competências previstas neste Regulamento, compete privativamente à

Assembleia Geral deliberar sobre:
a)

demonstrações financeiras apresentadas pelo Administrador;

b)

alteração do Regulamento;

c)

destituição do Administrador e escolha de seu substituto;

d)

emissão de novas Cotas, exceto até o limite do Capital Autorizado;

e)

fusão, incorporação, cisão e transformação do Fundo;

f)

dissolução e liquidação do Fundo;

g)

alteração do mercado em que as Cotas são admitidas à negociação;

h)

apreciação do laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de Cotas do Fundo, se

i)

eleição e destituição de representantes dos Cotistas, eleitos em conformidade com o disposto neste

aplicável;
Regulamento, fixação de sua remuneração, se houver, e aprovação do valor máximo das despesas que
poderão ser incorridas no exercício de sua atividade;
j)

contratação de Formador de Mercado que seja Parte Relacionada;

k)

os atos que caracterizem potencial conflito de interesses, nos termos dos artigos 31-A, § 2°, 34 e 35, IX
da Instrução CVM nº 472/08;

l)

alteração do prazo de duração do Fundo; e
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m)

alterações na Taxa de Administração, nos termos do artigo 36 da Instrução CVM nº 472/08.
22.9.1. A realização de uma Assembleia Geral anual, para deliberar sobre as demonstrações contábeis,
é obrigatória e deverá ocorrer em até 120 (cento e vinte) dias contados do término do exercício social
do Fundo e após no mínimo 30 (trinta) dias contados da disponibilização das demonstrações contábeis
auditadas aos Cotistas.

22.10. O Regulamento do Fundo poderá ser alterado, independentemente de Assembleia Geral, sempre que
tal alteração decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a exigências expressas da CVM, de
adequação a normas legais ou regulamentares ou ainda em virtude da atualização dos dados cadastrais do
Administrador, do Gestor ou do Custodiante. Estas alterações devem ser comunicadas aos Cotistas por
correspondência, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data em que tiverem sido implementadas.
22.11. Por ocasião da assembleia geral ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas
emitidas ou o representante dos cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado ao
Administrador do Fundo, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral, que passará a ser
ordinária e extraordinária.
22.11.1. O pedido de que trata o item 22.11 acima deve vir acompanhado de eventuais 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.
22.11.2. O percentual de que trata o item 22.11 acima deverá ser calculado com base nas participações
constantes do registro de Cotistas na data de convocação da assembleia.
22.11.3. Caso os Cotistas ou o representante de cotistas tenham se utilizado da prerrogativa do item
22.11 acima, o Administrador deve divulgar pelos meios previstos nos incisos I a III do item 22.5 acima,
no prazo de 5 (cinco) dias a contar do encerramento do prazo previsto no item 22.11.1 acima, o pedido
de inclusão de matéria bem como os documentos encaminhados pelos solicitantes.
22.12. A Assembleia Geral de Cotistas poderá ainda, a qualquer momento, nomear até 1 (um) representante
para exercer as funções de fiscalização e de controle gerencial das aplicações do Fundo, em defesa dos direitos
e dos interesses dos Cotistas.
22.12.1. A eleição do representante de Cotistas pode ser aprovada pela maioria dos Cotistas presentes
e que representem, no mínimo:
I - 3% (três por cento) do total das Cotas emitidas, quando o Fundo tiver mais de 100 (cem) Cotistas; e
II - 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas, quando o Fundo tiver até 100 (cem) Cotistas.
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22.12.2. Os representantes dos Cotistas terão prazo de mandato consolidado de 1 (um) ano a se
encerrar na próxima Assembleia Geral Ordinária do Fundo, permitida a reeleição.
22.12.3. Somente pode exercer as funções de representante dos Cotistas pessoa natural ou jurídica,
que atenda aos seguintes requisitos, conforme estabelecido no artigo 26, da Instrução CVM nº 472/08:
I – ser Cotista;
II – não exercer cargo ou função no Administrador, Gestor ou Custodiante, ou no controlador do
Administrador, Gestor ou Custodiante em sociedades por ele 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 do empreendimento imobiliário que
constitua objeto do Fundo, ou prestar-lhe assessoria de qualquer natureza;
IV - não ser administrador ou gestor de outros fundos de investimento imobiliário;
V - não estar em conflito de interesses com o Fundo; e
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.
22.12.4. O representante do Cotista eleito deverá informar ao Administrador e ao Cotista a
superveniência de circunstâncias que possam impedi-lo de exercer a sua função.
22.12.5. A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista,
sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, por meio de
correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista
do Fundo, correspondendo cada Cota ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas, desde
que observadas as formalidades previstas nos artigos 19, 19-A e 41, incisos I e II da Instrução CVM nº
472/08. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do
direito de voto.
22.12.6. Todas as decisões em Assembleia Geral deverão ser tomadas por votos dos Cotistas que
representem, no mínimo, 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 previstas
no item 22.12.7, abaixo. Por maioria simples entende-se o voto dos Cotistas que representem a unidade
imediatamente superior à metade das Cotas representadas na Assembleia Geral de Cotistas.
22.12.6. As deliberações relativas às matérias previstas nas alíneas “b”, “c”, “e”, “f”, “h”, “j”, “k” e “m” do
item 22.9, acima, dependerão de aprovação por maioria de votos, em Assembleia Geral de Cotistas, por
Cotas que representem:
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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.
22.12.7. Os percentuais de que trata o item 22.12.5, acima, deverão ser determinados com base no
número de Cotistas do Fundo indicados no registro de Cotistas na data de convocação da assembleia,
cabendo ao Administrador informar no edital de convocação qual será o percentual aplicável nas
assembleias que tratem das matérias sujeitas à deliberação por quórum qualificado.
22.13. É facultado a Cotistas que detenham, isolada ou conjuntamente, 0,5% (meio por cento) ou mais do total
das Cotas emitidas solicitar ao Administrador o envio de pedido de procuração aos demais Cotistas do Fundo.
22.13.1. Ao receber a solicitação de que trata o item 22.13, o Administrador deverá mandar, em nome
do Cotista solicitante, o pedido de procuração, conforme conteúdo e nos termos determinados pelo
Cotista solicitante, em até 5 (cinco) dias úteis da solicitação.
22.13.2. Nas hipóteses previstas no 22.13, o Administrador pode exigir:
I – reconhecimento da firma do signatário do pedido; e
II – cópia dos documentos que comprovem que o signatário tem poderes para representar os Cotistas
solicitantes, quando o pedido for assinado por representantes.
22.13.3. É vedado ao administrador do Fundo:
I – exigir quaisquer outras justificativas para o pedido de que trata o item 22.13;
II – cobrar pelo fornecimento da relação de Cotistas; e
III– condicionar o deferimento do pedido ao cumprimento de quaisquer formalidades ou à
apresentação de quaisquer documentos não previstos no item 22.13.2.
22.13.4. Os custos incorridos com o envio do pedido de procuração pelo Administrador do Fundo, em
nome de Cotistas, serão arcados pelo Fundo.
22.13.5. Não podem votar nas Assembleias gerais do Fundo:
I – o Administrador ou Gestor;
II – os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Gestor;
III – empresas ligadas ao Administrador ou ao Gestor, seus sócios, diretores e funcionários;
IV – os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários;
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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.
22.13.6. Não se aplica a vedação prevista neste item quando:
I - os únicos Cotistas do Fundo forem as pessoas mencionadas nos incisos I a IV;
II – houver aquiescência expressa da 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; ou
III – todos os subscritores das Cotas forem condôminos de bem com que concorreram para a
integralização das Cotas, podendo aprovar o laudo, sem prejuízo da responsabilidade de que trata o §
6º do artigo 8º da Lei nº 6.404, de 1976, conforme o § 2º do artigo 12 da Instrução CVM nº 472/08.
CAPÍTULO XXIII – ATOS E FATOS RELEVANTES
23.1.

Os atos ou fatos relevantes que possam influenciar direta ou indiretamente nas decisões de

investimento no Fundo serão imediatamente divulgados pelo Administrador, pelos mesmos meios indicados
no Capítulo XIX deste Regulamento.
23.2.

Considera-se relevante, qualquer deliberação da Assembleia Geral de Cotista ou do Administrador, ou

qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderável:
I – na cotação das Cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados;
II – na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as Cotas; e
III – na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular Cotas ou de valores
mobiliários a elas referenciados
23.2.1. São exemplos de ato ou fato relevantes:
I – a alteração no tratamento tributário conferido ao Fundo ou ao Cotista;
II – o atraso para o recebimento de quaisquer rendimentos que representem percentual significativo
dentre as receitas do Fundo;
III – a paralização das atividades dos imóveis;
IV – o atraso no andamento de obras que possa gerar impacto significativo na rentabilidade do Fundo;
V – contratação de formador de mercado ou o término da prestação do serviço;
VI – propositura de ação judicial que possa vir a afetar a situação econômico-financeira do Fundo;
VII – a venda ou locação dos imóveis de propriedade do Fundo destinados a arrendamento ou locação,
e que possam gerar impacto significativo em sua rentabilidade;
VIII – alteração do Gestor ou Administrador;
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IX – fusão, incorporação, cisão, transformação do Fundo ou qualquer outra operação que altere
substancialmente a sua composição patrimonial;
X – alteração do mercado organizado em que seja admitida a negociação das Cotas do Fundo;
XI – cancelamento da listagem do Fundo ou exclusão de negociação de suas Cotas;
XII – desdobramentos ou grupamentos das Cotas; e
XIII – emissão das Cotas nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM nº 472/08.
CAPÍTULO XXIV – LIQUIDAÇÃO
24.1.

O Fundo será liquidado por deliberação da Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim

ou na ocorrência dos eventos de liquidação descritos neste Regulamento.
24.2.

São eventos de liquidação antecipada, independentemente de deliberação em Assembleia Geral:

a)

caso o Fundo passe a ter Patrimônio Líquido inferior a 10% (dez por cento) do patrimônio inicial do
Fundo, representado pelas Cotas da Primeira Emissão;

b)

descredenciamento, destituição, ou renúncia do Administrador ou do Gestor, caso, no prazo máximo
de 90 (noventa) dias da respectiva ocorrência, a Assembleia Geral convocada para o fim de substituí-lo
não alcance quórum suficiente ou não delibere sobre a liquidação do Fundo; e

c)

ocorrência de Patrimônio Líquido negativo após consumidas as reservas mantidas no patrimônio do
Fundo, bem como após a alienação dos demais ativos da carteira do Fundo.

24.3.

A liquidação do Fundo e o consequente resgate das Cotas serão realizados após a alienação da

totalidade dos Ativos e dos Ativos Financeiros integrantes do patrimônio do Fundo.
24.4.

Após o pagamento de todos os custos e despesas, bem como encargos devidos pelo Fundo, as Cotas

serão resgatadas em moeda corrente nacional ou em ativos integrantes do patrimônio do Fundo, se for o caso,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da Assembleia Geral que deliberou pela liquidação do
Fundo ou da data em que ocorrer um evento de liquidação antecipada.
24.4.1. Para o pagamento do resgate será utilizado o valor do quociente obtido com a divisão do
montante obtido com a alienação dos ativos do Fundo pelo número das Cotas emitidas pelo Fundo.
24.5.

Caso não seja possível a liquidação do Fundo com a adoção dos procedimentos previstos no item 24.3,

acima, o Administrador resgatará as Cotas mediante entrega aos Cotistas dos ativos do Fundo, pelo preço em
que se encontram contabilizados na carteira do Fundo e tendo por parâmetro o valor da Cota em conformidade
com o disposto no item 24.4.1, acima.
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24.5.1. A Assembleia Geral deverá deliberar sobre os procedimentos para entrega dos ativos do Fundo
para fins de pagamento de resgate das Cotas em circulação.
24.5.2. Na hipótese da Assembleia Geral referida acima não chegar a acordo sobre os procedimentos
para entrega dos ativos a título de resgate das Cotas, os ativos do Fundo serão entregues aos Cotistas
mediante a constituição de um condomínio, cuja fração ideal de cada Cotista será calculada de acordo
com a proporção das Cotas detida por cada um sobre o valor total das Cotas em circulação. Após a
constituição do condomínio acima referido, o Administrador estará desobrigado em relação às
responsabilidades estabelecidas neste Regulamento, ficando autorizado a liquidar o Fundo perante as
autoridades competentes.
24.5.3. O Administrador deverá notificar os Cotistas para que elejam um administrador do referido
condomínio, na forma do Código Civil Brasileiro.
24.5.4. O Custodiante continuará prestando serviços de custódia pelo prazo improrrogável de 30
(trinta) dias, contado da notificação referida no item anterior, dentro do qual o administrador do
condomínio eleito pelos Cotistas indicará ao Administrador e ao Custodiante, hora e local para que seja
feita a entrega dos ativos. Expirado este prazo, o Administrador poderá promover o pagamento em
consignação dos ativos da carteira do Fundo, em conformidade com o disposto no Código Civil
Brasileiro.
24.6.

Nas hipóteses de liquidação do Fundo, o Auditor Independente deverá emitir parecer sobre a

demonstração da movimentação do patrimônio líquido, compreendendo o período entre a data das últimas
demonstrações financeiras auditadas e a data da efetiva liquidação do Fundo.
24.6.1. Deverá constar das notas explicativas às demonstrações financeiras do Fundo análise quanto a
terem os valores dos resgates sido ou não efetuados em condições equitativas e de acordo com a
regulamentação pertinente, bem como quanto à existência ou não de débitos, créditos, ativos ou
passivos não contabilizados.
24.7.

Após a partilha do ativo, o Administrador deverá promover o cancelamento do registro do Fundo,

mediante o encaminhamento à CVM, no prazo de 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 que tenha deliberado a liquidação do Fundo, quando for o caso;

b)

a demonstração de movimentação de patrimônio do Fundo, acompanhada do parecer do Auditor
Independente; e

c)

o comprovante da entrada do pedido de baixa de registro no CNPJ/ME do Fundo.
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CAPÍTULO XXV – CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA
25.1.

Considera-se o correio eletrônico forma de correspondência válida entre Administrador e Cotista,

inclusive para convocação de Assembleias Gerais e realização de procedimentos de consulta formal.
CAPÍTULO XXVI – FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DO COTISTA
26.1.

Em caso de morte ou incapacidade de Cotista, o representante do espólio ou do incapaz exercerá os

direitos e cumprirá todas as obrigações, perante o Administrador, que caberiam ao de cujus ou ao incapaz até
o momento da adjudicação da partilha ou cessão da incapacidade, observadas as prescrições legais.
CAPÍTULO XXVII – FORO
27.1.

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com expressa renúncia a qualquer

outro, por mais privilegiado que possa ser, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes deste
Regulamento.
Rio de Janeiro, 30 de julho de 2019.

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO

Administrador
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ANEXO I - SUPLEMENTO DAS COTAS DO PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO
Exceto se disposto de forma diversa aplica-se nesse Suplemento os mesmos termos e definições estabelecidos
no Regulamento e nos documentos da Primeira Emissão do Fundo.
Montante Total da Primeira

Até R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).

Emissão:
Quantidade de Cotas:

Até 4.000.000 (quatro milhões) de Cotas.

Preço de Subscrição:

R$ 100,00 (cem reais).

Distribuição Parcial e Montante

Será admitida a distribuição parcial, observado o Montante Mínimo da

Mínimo da Primeira Emissão:

Primeira Emissão correspondente a 1.000.000 (um milhão) de Cotas,
totalizando o montante mínimo de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de
reais) para a manutenção da Primeira Emissão.

Número de Séries:

Única.

Forma de Distribuição:

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

Procedimentos para Subscrição e

As Cotas serão subscritas utilizando-se os procedimentos do DDA, a

Integralização das Cotas:

qualquer tempo, dentro do Período de Colocação. As Cotas deverão ser
integralizadas, à vista e em moeda corrente nacional, na Data de
Liquidação junto às Instituições Participantes da Oferta, pelo Preço de
Emissão.

Tipo de Distribuição:

Primária.

Público Alvo:

A oferta pública de distribuição de Cotas da Primeira Emissão é destinada
à investidores em geral (exceto clubes de investimento), sejam eles
pessoas naturais ou jurídicas, fundos de investimento, fundos de pensão,
regimes próprios de previdência social, entidades autorizadas a funcionar
pelo BACEN, 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.

Período de Colocação:

Até 180 (cento e oitenta) dias contados da data de divulgação do anúncio
de início da Primeira Emissão.

Coordenador Líder:

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
na Rua Candelária, nº 65, Conjunto 1.701 e 1.702, Centro, CEP 20091-020,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.652.684/0001-62.
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