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Conglomerado Fator

Páginas 91 a 95 do Prospecto

Histórico
1967
•

1991

Fator inicia suas
atividades no Rio de
Janeiro

•

Fator inicia as
atividades de
gestão de recursos
para clientes
institucionais

1989
•

1997

Fator transforma-se
em banco múltiplo
com carteiras de
banco de
investimento e
banco comercial

•

FAR (Fator
Administração de
Recursos) inicia
suas atividades
como empresa
independente de
gestão de recursos
de terceiros e
constitui primeiro
fundo “Fator
Sinergia”

1994
•

2004

Start-up da fator
projetos e
assessoria (embrião
do futuro banco de
investimentos)

•

Novos escritórios
em São Paulo e 1º
processo de
reposicionamento
estratégico da
marca Fator

2000
•

2007

Assessoria na
privatização de
“Banespa” e
“Banestado”

•

Fator comemora 40 •
anos e a Fator
Corretora recebe
pela primeira vez os
5 selos do programa
de qualificação
operacional BM&F
Bovespa

2006
•

2010

Coordenador na
execução do IPO da
Companhia
Energética de São
Paulo (CESP)

Lançamento do
Fator4u: plataforma
eletrônica de
investimentos e
home broker

2008
•

2013

Fator Seguradora
inicia suas
atividades em São
Paulo com foco de
atuação em seguros
corporativos

•
•

Coordenador
especial na
execução do IPO do
BB seguridade
Fator Corretora
concentra suas
cobertura de
análise em
mid&small caps

2011
•

•

2017

Desenvolvimento
do planejamento
estratégico e
implementação de
mudança
organizacional
iniciada em 2010
Constituição do
conselho de
administração

•

Toma posse novo
presidente, Gabriel
Galípolo, para dar
continuidade às
diretrizes do
planejamento
estratégico e
retomar a trajetória
de crescimento da
instituição

2014
•
•

Coordenador líder
na 2ª emissão de
debêntures simples
da CPSEC
Inicio dos trabalhos
do 2o. Processo de
reposicionamento
estratégico da
marca Fator

Fonte: Fator
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Conglomerado Fator

Páginas 91 a 95 do Prospecto

Área de Negócios
GESTÃO DE RECURSOS
• Gestão ativa de fundos de
investimentos com alto valor
agregado.

DISTRIBUIÇÃO
• Sindicalização e/ou distribuição de operações no
mercado primário.
• Distribuição de produtos próprios e de terceiros.
• Relacionamento Institucional.

SEGUROS CORPORATIVOS
• Seguro Garantia
• D&O / E&O.
• Seguro Fiança Locatícia.
• RC (Profissional, Obras Geral).
• Riscos Patrimonias e Engenharia.

EQUITY TRADING
• Home broker.
• Equity trading e distribuição
secundária de títulos.

INVESTMENT BANKING
• Fusões & Aquisições.
• Equity Capital Market.
• Debt Capital Market.

CORPORATE BANKING
• Identificação de demandas de
clientes corporativos e estruturação
de soluções financeiras
personalizadas.

PPPs, CONCESSÕES E PRIVATIZAÇÕES
•
•
•
•
•

Estruturação de Projetos.
Manifestação de Interessse.
Acompanhamento do Processo Licitatório.
Precificação de Ativos.
Administração Contratual.

PRIVATE BANKING
• Atendimento personalizado e
gestão de investimentos para
pessoas físicas de alta renda.

Fonte: Fator
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FATOR ADMINISTRAÇÃO
DE RECURSOS
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FAR - Fator Administração de Recursos

Página 92 do Prospecto

Organograma
Diretor-Geral
Paulo Gala

Controles & Produtos

Diretor de Investimentos
Fernando Moreira

Relacionamento
com Investidores

CHINESE WALL

Renda Fixa

Imobiliário

Multimercado

Renda Variável

Sinergia

Fund of Funds

Fonte: Fator
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FAR - Fator Administração de Recursos

Páginas 93 e 94 do Prospecto

Equipe Chave
Paulo Gala
Diretor-geral da FAR – Fator Administração de Recursos desde agosto de 2017, Gala está no Fator desde 2012, tendo ingressado na Fator
Corretora como estrategista. Ocupou o mesmo cargo na FAR, onde também foi gestor de renda fixa e multimercados e respondeu pela área
de gestão de fundo de fundos. Paulo Gala é graduado em Economia pela Universidade de São Paulo (FEA-USP) e mestre e doutor em
Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/EESP), onde é professor desde 2002. No âmbito internacional, o economista foi pesquisador
visitante nas Universidades de Columbia/NY e Cambridge/UK em 2004 e 2005. Gala também coordenou o Mestrado Profissional em
Finanças e Economia da FGV no período de 2008 a 2010.

Fernando Moreira
Diretor de Investimentos da FAR – Fator Administração de Recursos, ingressou no Fator em março de 2017. Trabalhou como gestor de
fundos de investimentos no Itaú-Unibanco de 2005 a 2011 e no Santander entre 2011 e 2013. Também foi consultor financeiro com foco
em infraestrutura na Galípolo Consultoria de 2013 a 2016, trabalhando em diversos projetos de Concessões e Parceiras Público-Privada,
totalizando valores de investimento de mais de R$ 30 bilhões. Moreira é formado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade
Católica (PUC-SP), detém o Certificado Gestores ANBIMA (CGA/ 2011) e é credenciado pela CVM como Administrador de Carteira de
Valores Mobiliários.

Rodrigo Possenti
Gestor de Fundos Imobiliários da FAR – Fator Administração de Recursos, ingressou no Fator em abril de 2019, onde atua gerindo fundos
com foco no setor imobiliário. Rodrigo Possenti antes de ingressar no Fator, trabalhou por 9 anos como gerente comercial na Companhia
Brasileira de Securitização (CIBRASEC), onde era responsável pela distribuição e originação de operações de CRI a mercado. Em sua
trajetória profissional, Rodrigo também trabalhou nos bancos Citibank e Santander. Rodrigo é formado em Ciências Econômicas pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Fonte: Fator
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FAR - Fator Administração de Recursos

Página 93 do Prospecto

Ativos sob Gestão | dados de Dez/19

R$

1,5

bilhões
R$

2,8

bilhões

EXCLUSIVOS
Carteiras Administradas
Clubes de Investimento
Fundos de Investimento

ATIVOS SOB GESTÃO

R$ 520 Imobiliário
mihões
R$ 350 Ações
milhões
R$ 332 Crédito
milhões

1,3

R$ 100 Fund of Funds
milhões

NÃO EXCLUSIVOS
Fundos de Investimento

R$ 10 Multimercado
milhões

R$

bilhões

Fonte: Fator
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FAR - Fator Administração de Recursos

Página 93 do Prospecto

Filosofia de Atuação

GESTÃO ATIVA

• Foco na gestão ativa e em produtos de maior valor agregado para o cotista.
• Filosofia de preservação de capital aliada à analise da relação risco/retorno na
tomada de decisão.

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

• Família Sinergia: sucesso na gestão de fundos de governança corporativa e ativismo
• Lançamento da Família Fator Sinergia em 1997.

INOVAÇÃO EM
PRODUTOS

• Foco em inovação e em oportunidades de investimentos nos mercados de RV, RF,
FX, Commodities, FIIs e Crédito Privado.

ANÁLISE
FUNDAMENTALISTA

• Experiente equipe de análise Buy Side, que cobre mercados e empresas para
desenvolvimento de ideias de investimento.
• Cobertura de cerca de 100 empresas brasileiras.
• Equipe formada por 4 analistas de investimento.

Fonte: Fator
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FAR - Fator Administração de Recursos

Páginas 91 a 95 do Prospecto

Organograma Time Imobiliário
IMOBILIÁRIO

Gestor de Fundos Imobiliários
Rodrigo Possenti

Analista Sênior

Analista Pleno

Analista Pleno

Fonte: Fator
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MERCADO DE FUNDOS
IMOBILIÁRIOS E CRIs
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Contexto Macro Econômico

Páginas 81 e 82 do Prospecto

Taxa de Juros (IFIX x SELIC)
4.000
3.000

Evolução PIB
14,25%

IFIX
SELIC

15%

3,0%

1,9%
0,5%

10%

1,3%

1,3%

1,1%

2017

2018

2019

2.000
5%

1.000

3,00%

0
abr-12 ago-13 dez-14

abr-16

ago-17 dez-18

0%
abr-20

2012

2013

2014

-3,6%
2015

-3,3%
2016

Inflação (IPCA)

Taxa de Desemprego

10,5%

15%
12,20%
10%

5,5%

5,8%

7,0%

6,6%

4,0%
2,8%

5%
0%
abr-12

ago-13

dez-14

abr-16

ago-17

dez-18

abr-20

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3,3%

2019

Fonte: Bloomberg e IBGE.
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Fundos de Investimento Imobiliário

Página 81 do Prospecto

Evolução Regulatória
A lei 8.668/93 criou os FIIs que foram originalmente regulamentados pela instrução CVM nº 205/94.
Com o passar do tempo, foram feitos aperfeiçoamentos regulatórios:

1993

1999

2005

2009

Lei 8.668
Criação dos FIIs.

Lei 9.779
Dispõe sobre as regras de
tributação dos FII.

Lei 11.196
Isenta de IR a distribuição
de rendimentos de FII para
pessoa física.

Lei 12.024
Isenta de tributação na
carteira do Fundo os CRI,
LH, LCI e cotas de outros FII.
CMN 3.792
Reclassifica o investimento
em FII para EFPP.

1994

2004

2008

ICVM 205 e 206
dispõem sobre a
constituição e
funcionamento dos FII e
sobre as normas contábeis
aplicáveis.

Lei 11.033
isenta de IR a remuneração
de CRI, LH e LCI para pessoa
física.

ICVM 472
Permite investimentos em
títulos mobiliários de cunho
imobiliário.

Fonte: Fator
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Mercado de FIIs

Páginas 82 e 83 do Prospecto

A partir da isenção tanto do veículo quanto dos ativos por ele investidos, houve a aceleração do crescimento do setor
como um todo. O número de Fundos registrados, assim como a negociação dos Fundos em bolsa e balcão, sofreu um
salto importante no mercado brasileiro.

Número de Fundos Registrados

Volume de Negociação
no Mercado Secundário
(R$ Bilhões)

32,2

BMF

CVM

560

540

409

17,1

303
217

11,2
7,9
3,6
0,4

5,1

5,3

5,6

7,3

0,9

142

101
69
50

331

249 264

176
96

138
117 127 127 127

220 231
168

Fonte: B³ e Fator. Informações de 2020 atualizadas até 08/05/2020.
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Mercado de CRIs

Página 83 do Prospecto

Os CRIs, por também terem seus rendimentos isentos de imposto de renda para pessoas físicas e Fundos Imobiliários,
têm seu estoque crescente devido ao volume emitido anualmente.

Estoque de CRI
(R$ bilhões)

Ofertas Públicas de CRI
(R$ Bilhões)
77,14
78,55
77,11
73,63 73,42

18,5
400

476

16,3

16,1

60,63
55,69
10,9

45,39

9,0

33,36
27,80

7,21

18,92
10,57

10,3

8,2

7,0

6,0

6,4

4,7
2,4

3,4

1,1

0,9

1,8
0,3

2,8

2,9

3,6

4,0
0,0

Fonte: B³, CETIP e Fator. Informações de 2020 atualizadas até 08/05/2020.
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SOBRE O FII VERITÀ
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Panorama Atual (abril/20)

Página 84 do Prospecto

Fator Verità Fundo de Investimento Imobiliário - FII

2011

47.898

R$ 112,93

99,1%

Ano de lançamento

Número de Cotistas

Cota de Mercado

Giro 12M

R$ 104,01
Cota Patrimonial

8,62% CM
9,36% CP

Rentabilidade 12M

R$ 2,1

milhões

Volume Médio Diário 3M
(Dez/19 a Fev/20)

Fonte: Fator
*números atualizados até abril de 2020
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Dividend Yield e Mercado Secundário (30/04/20)
Dividend
Yield (%)
1,02%

DY Mercado

DY R$ 103,05

Negociação Mensal

0,99%

0,91%

120 ,00

141,6

0,82%
0,69% 0,70%
0,74%

0,69%

0,61% 0,63% 0,58%

0,75%

134,6

0,62%

0,57% 0,49% 0,54%

0,72%0,69%

80, 00

60,5

60, 00

0,59%

0,65%

0,70%

40, 00

0,63%

Volume (R$ milhões)

Preço

109,9

148,5 153,8

100 ,00

0,76% 0,79%

Página 84 do Prospecto

170 ,00

143,0
129,4
122,0 127,0
49,7

20,6 16,7 20,1

20, 00

132,0

125,0

105,4
40,5 47,0 45,8 35,0 42,4

140 ,00

112,9
110 ,00

12,0

0,0 0

Cota de mercado

IFIX

80,0 0

50,0 0

VRTA11

400
300
200
100

I) Os valores foram normalizados para uma base 100.
II) Valores do Verità foram normalizados para
considerar distribuições, emissões e agrupamento
de cotas.

0

Fonte: B³ e Fator
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Carteira do Fundo (30/04/2020)

Páginas 85 e 86 do Prospecto

Ativo

Emissor

Emissão / Série

Tipo de Risco

TX Aquisição

Indexador

Data Vencimento

Rating

% da Carteira

Diálogo III
Azul
Grupo Mateus
Balaroti
Helbor Estoque
Vitacon
Canopus PPP II
Direcional
Canopus PPP

Gaia
Vert
Apice
RBCapital
Habitasec
ISEC
Travessia
Apice
Cibrasec

4ª / 116ª
11ª / 1ª
1ª / 212ª
1ª / 219ª
1ª / 146ª
4ª / 47ª
1ª / 30ª
1ª / 193ª
2ª / 303ª

Residencial
Corporativo
Corporativo
Corporativo
Residencial
Corporativo
Corporativo
Corporativo
Corporativo

5,00%
4,50%
4,94%
3,00%
2,15%
2,50%
6,25%
109,50%
9,00%

IGPM
IPCA
IPCA
CDI +
CDI +
CDI +
IPCA
CDI %
IPCA

08/12/27
24/06/28
16/02/32
24/10/29
27/06/23
18/09/29
15/01/36
04/07/25
15/05/28

n.a.
n.a.
A
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
AA+
A+

7,02%
5,63%
5,58%
5,32%
4,90%
4,83%
4,63%
3,92%
3,77%

Localfrio (Sub)
Dengo
Ultra I
Localfrio (Sênior)
Ultra II
Diálogo II
BRF II
JSL Ribeira 261
JSL Ribeira 268
Rizzo 2
My Mabu I - Sênior
Shopping Limeira
Mega Moda
Mauá
Grupo CEM
Creditas
Rumo
Ascenty II

ISEC
Ourinvest
Gaia
ISEC
Gaia
Gaia
ISEC
RBCapital
RBCapital
Cibrasec
Forte
Apice
Apice
Apice
Cibrasec
Apice
RBCapital
RBCapital

4ª / 55ª
1ª / 14ª
4ª / 100ª
4ª / 54ª
4ª / 111ª
4ª / 106ª
4ª / 29ª
1ª / 261ª
1ª / 268ª
2ª / 255ª
1ª / 185ª
1ª / 22ª
1ª / 74ª
1ª / 143ª
2ª / 290ª
1ª / 149ª
1ª / 107ª
1ª / 187ª

Corporativo
Corporativo
Corporativo
Corporativo
Corporativo
Residencial
Corporativo
Corporativo
Corporativo
Loteamento
Fractional
Shopping
Shopping
Residencial
Loteamento
Residencial
Corporativo
Corporativo

7,75%
6,10%
6,75%
6,25%
6,34%
6,10%
5,43%
6,00%
6,00%
10,50%
13,68%
9,67%
9,32%
7,50%
10,00%
8,51%
6,30%
7,76%

IPCA
IPCA
IGPM
IPCA
IGPM
IGPM
IPCA
IPCA
IPCA
IGPM
IGPM
IPCA
IPCA
IGPM
IGPM
IPCA
IPCA
IPCA

16/12/31
01/08/34
20/04/31
16/12/31
20/04/31
10/07/26
05/01/39
25/01/35
25/01/35
04/05/27
20/08/23
07/12/27
17/07/24
25/06/25
28/04/28
29/11/32
20/06/27
14/05/30

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
BB+
AAA
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
A
n.a.

3,70%
3,02%
2,61%
2,58%
2,49%
2,43%
1,89%
1,88%
1,88%
1,73%
1,54%
1,51%
1,37%
1,35%
1,20%
1,17%
1,11%
1,04%
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Carteira do Fundo (30/04/2020)
Ativo

Emissor

Petrobras Macaé
Rizzo
Shopping Bahia
Shopping Valparaiso
THCM
General Shopping II
Anhanguera
BR Distribuidora II
BRF
Valle Loteamento
Mamoré
Creditas II - Sênior
Creditas II - Mezanino
BR Distribuidora I
Pulverizado 156
Montanini
Lagoa Serena
GSP
Máxima
Pulverizado 259
Tecnisa Estoque
Pulverizado 269
Urbplan III
Pulverizado 157 (Sub)
Shopping Lajeado
Caixa
Caixa Compromissada CRI

Barigui
Cibrasec
Gaia
Gaia
Gaia
Habitasec
Barigui
RBCapital
TRX
Forte
Habitasec
Vert
Vert
RBCapital
Brazilian
Apice
Gaia
Gaia
Cibrasec
Brazilian
Ourinvest
Brazilian
Habitasec
Brazilian
RBCapital
Itaú
Votorantim

Páginas 85 e 86 do Prospecto

Emissão / Série

Tipo de Risco

TX Aquisição

Indexador

Data Vencimento

Rating

% da Carteira

1ª / 8ª
2ª / 208ª
4ª / 7ª
4ª / 52ª
4ª / 79ª
1ª / 20ª
1ª / 1ª
1ª / 93ª
1ª / 14ª
1ª / 19ª
1ª / 64ª
5ª / 1ª
5ª / 2ª
1ª / 69ª
1ª / 156ª
1ª / 83ª
4ª / 39ª
5ª / 29ª
2ª / 192ª
1ª / 259ª
1ª / 11ª
1ª / 269ª
1ª / 12ª
1ª / 157ª
1ª / 86ª

Corporativo
Loteamento
Shopping
Shopping
Loteamento
Shopping
Corporativo
Corporativo
Corporativo
Loteamento
Loteamento
Residencial
Residencial
Corporativo
Residencial
Loteamento
Loteamento
Loteamento
Residencial
Residencial
Corporativo
Residencial
Loteamento
Residencial
Shopping

7,30%
9,00%
7,13%
2,00%
10,50%
6,95%
8,65%
6,46%
7,76%
12,00%
12,00%
7,47%
9,58%
5,08%
7,30%
11,00%
8,00%
10,00%
6,50%
8,70%
2,30%
8,00%
8,75%
12,00%
6,50%
84,00%
85,00%

IGPM
IGPM
IGP-DI
CDI +
IGPM
IPCA
IGPM
IPCA
IGPM
IPCA
IGPM
IPCA
IPCA
IPCA
IGPM
IGPM
IGPM
IPCA
IGPM
IGPM
CDI +
IGPM
IPCA
IGPM
IPCA
CDI %
CDI %

20/10/23
20/07/24
10/05/25
14/07/23
14/11/27
10/12/24
15/09/28
15/12/23
12/12/31
20/11/26
15/07/24
15/02/34
15/02/34
15/04/31
13/12/39
16/07/31
20/12/21
25/10/21
22/07/23
20/09/31
25/05/23
20/11/41
15/10/22
13/12/39
15/02/23
01/01/25
01/09/20

AA+
n.a.
AA+
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
AA+
n.a.
An.a.
n.a.
n.a.
AA+
B
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
An.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

1,00%
0,90%
0,82%
0,81%
0,73%
0,71%
0,64%
0,50%
0,47%
0,46%
0,43%
0,42%
0,38%
0,28%
0,28%
0,21%
0,19%
0,15%
0,09%
0,09%
0,04%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
6,94%
3,33%

Fonte: Fator
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Carteira do Fundo (30/04/2020)
Tipo de risco

Páginas 86 e 87 do Prospecto

Indexador
Corporativo - 59%
IPCA - 44%

Residencial - 18%

IGPM - 25%

Shopping - 5%

Loteamento - 6%

CDI + - 16%

Fractional - 2%

IGP-DI - 1%

Compromissada - 10%

CDI % - 14%

Ativo-Alvo

Rating
AA- ou superior - 8%
Entre A- e A+ - 11%
BBB+ ou menor - 2%

CRI - 90,19%
Compromissada - 9,81%

Sem definição - 79%
Fonte: Fator
*números de 30/04/2020
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Política de Investimento

Página 88 do Prospecto

Alocação por CRI
Rating

• Até 100% do PL em ativos com rating igual ou superior a “A”.
• Até 30% do PL em ativos sem rating ou com rating igual ou inferior a “BBB”.

Garantia Real

• Até 100% do PL em ativos com garantia de alienação fiduciária de bem imóvel.

Séries com
Subordinação

• Até 100% do PL do Fundo para Série Sênior e até 20% do PL do Fundo para Série
Subordinada.

Coobrigação

• Até 50% do PL do Fundo, quando não há garantia real, porém há coobrigação do
originador ou cedente.

Fonte: Fator
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5

ESTUDO DE VIABILIDADE
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Projeções de Retorno – Parte 1

Página 89 do Prospecto

Adicionalmente, considerando as premissas supracitadas, no quadro abaixo é apresentado o resultado do estudo de viabilidade, com a
estimativa de rendimentos para os próximos 12 meses, considerando a velocidade de alocação dos recursos obtidos na oferta.

Projeção Carteira Emissão
Fluxo dos ativos (R$)

Mês1

CRI

Mês2

Mês3

Mês4

Mês5

Mês6

599.915.336

644.915.336

703.415.336

828.415.336

878.415.336

928.415.336

114.000.000

45.000.000

58.500.000

125.000.000

50.000.000

50.000.000

Compromissada

103.503.288

58.503.288

101.906.667

51.906.667

Total

703.418.624

703.418.624

930.322.003

930.322.003

Novas Aquisições

Rendimentos CRI

3.417.150

Rendimentos Compromissada
Despesas Totais

786.031

4.978.026

193.395

3.826.561
-

703.418.624

4.198.626

409.411

Total

3.288

109.313

4.392.021
-

5.708.593

786.031

-

-

7.956.582

198.159

6.137.273

786.031

930.322.003

6.754.616

428.680

5.087.338

1.906.667

103.442

6.952.775

1.039.583

-

8.060.024

1.039.583

-

1.039.583

Rentabilidade Líquida

3.040.529

3.605.990

4.301.307

5.097.690

5.913.191

7.020.441

Total de cotas

6.850.490

6.850.490

6.850.490

9.141.749

9.141.749

9.141.749

Rentabilidade a ser distribuída 100,0%

3.040.529

3.605.990

4.301.307

5.097.690

5.913.191

7.020.441

Distribuição por cota

0,44

0,53

0,63

0,56

0,65

0,77

Resultado x PL

0,43%

0,51%

0,61%

0,55%

0,64%

0,75%

Resultado x Custo Total da Cota(R$ 103,05)

0,43%

0,51%

0,61%

0,54%

0,63%

0,75%

228,82%

273,38%

326,09%

286,42%

322,80%

373,95%

Resultado x DI com Gross Up IR
Fonte: Fator

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES
DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES
DE RISCO, NAS PÁGINAS 59 A 73 DO PROSPECTO.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
FATOR VERITÀ

Projeções de Retorno – Parte 2

Página 89 do Prospecto

Adicionalmente, considerando as premissas supracitadas, no quadro abaixo é apresentado o resultado do estudo de viabilidade, com a
estimativa de rendimentos para os próximos 12 meses, considerando a velocidade de alocação dos recursos obtidos na oferta.

Projeção Carteira Emissão
Fluxo dos ativos (R$)
CRI
Novas Aquisições
Compromissada

Mês7
928.415.336

Total

930.322.003

-

Total

3.997

8.205.304

-

1.039.583

4.128

7.965.104

-

1.039.583

7.528.719

-

1.039.583

-

1.039.583

1.039.583

7.596.541,33

4.483

7.208.132

-

930.322.003

7.109.196

4.338

7.566.903

1.906.667

930.322.003

7.203.794

4.233

-

1.906.667

930.322.003

7.562.669

Mês N
928.415.336
-

1.906.667

930.322.003

7.524.590

Mês12
928.415.336
-

1.906.667

930.322.003

7.961.107

Mês11
928.415.336
-

1.906.667

930.322.003

3.905

Mês10
928.415.336
-

1.906.667

8.201.399

Rendimentos Compromissada

Mês9
928.415.336
-

1.906.667

Rendimentos CRI

Despesas Totais

Mês8
928.415.336

4.599

7.113.678

-

1.039.583

7.601.140

-

1.039.583

Rentabilidade Líquida

7.165.721

6.925.521

6.489.135

6.527.319

6.168.549

6.074.095

6.561.557

Total de cotas

9.141.749

9.141.749

9.141.749

9.141.749

9.141.749

9.141.749

9.141.749

Rentabilidade a ser distribuída 100,0%

7.165.721

6.925.521

6.489.135

6.527.319

6.168.549

6.074.095

6.561.557

Distribuição por cota

0,78

0,76

0,71

0,71

0,67

0,66

0,72

Resultado x PL

0,77%

0,74%

0,70%

0,70%

0,66%

0,65%

0,71%

Resultado x Custo Total da Cota(R$ 103,05)

0,76%

0,74%

0,69%

0,69%

0,65%

0,64%

0,70%

371,40%

350,68%

318,13%

312,06%

287,78%

274,25%

339,73%

Resultado x DI com Gross Up IR
Fonte: Fator
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Estudo de Viabilidade

Página 87 do Prospecto

Ativos atualmente em análise para aquisição durante e após a Oferta
Ativo

Risco

Index.

Tx.

Montante

% Ativos

CRI 1

Corporativo

IPCA

6,0%

40.000.000

4%

CRI 2

Loteamento

IGP-M

9,0%

45.000.000

5%

CRI 3

Pulverizado

IGP-M

10,0%

37.000.000

4%

CRI 4

Corporativo

IPCA

8,0%

30.000.000

3%

CRI 5

Corporativo

IPCA

5,7%

21.500.000

2%

CRI 6

Loteamento

IGP-M

9,0%

50.000.000

5%

CRI 7

Corporativo

IPCA

5,0%

20.000.000

2%

CRI 8

Pulverizado

IGP-M

11,0%

30.000.000

3%

CRI 9

Corporativo

IPCA

6,0%

55.000.000

6%

CRI 10

Corporativo

IPCA

7,5%

47.000.000

5%

CRI 11

Corporativo

IPCA

10,0%

37.000.000

4%

CRI 12

Corporativo

IPCA

6,0%

30.000.000

3%

CRI 13

Corporativo

IGP-M

6,0%

30.000.000

3%

Fonte: Fator
Nota: Os ativos aqui propostos serão considerados pelo administrador como mera expectativa, não havendo qualquer obrigação ou garantia por parte do fundo e do administrador em
adquirir os ativos aqui propostos.
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Estudo de Viabilidade (30/04/2020)

Página 88 do Prospecto

Antes

Pipeline

Depois

CRIs

49 CRIs
R$ 456 milhões

13 CRIs
R$ 473 milhões

67 CRIs
R$ 929 milhões

% PL em CRIs

90%

100%

Remuneração
Média

Inflação + 5,71%

Inflação + 6,86%

Rendimentos Mensais

99,92%

Inflação +
6,29%

0,72/cota*

Nota: O estudo de viabilidade será considerado pelo administrador como mero parâmetro para a rentabilidade das cotas do fundo, não havendo qualquer obrigação ou garantia por parte
deste em alcançar ou reproduzir estas rentabilidades para o fundo.
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CARACTERÍSTICAS DA
OFERTA
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Resumo da Oferta

Páginas 35 a 56 do Prospecto

Público Alvo

VALOR DA COTA
R$ 99,03

A presente Oferta é destinada a Investidores em geral, sejam eles pessoas físicas,
pessoas jurídicas, fundos de investimento, ou quaisquer outros veículos de
investimento, domiciliados ou com sede, conforme o caso, no Brasil ou no exterior,
que possuam perfil de risco compatível com o investimento em fundos de
investimento imobiliário com as características descritas no Regulamento, exceto
entidades de regime próprio de previdência social (RPPS) e clubes de investimento.

VALOR DA COTA COM A TAXA DE DISTRIBUIÇÃO
PRIMÁRIA
R$ 103,05

Prazo da Oferta

QUANTIDADE DE COTAS EMITIDAS
Até 4.291.259
VOLUME TOTAL DA EMISSÃO
Até R$ 424.963.378,77, sem considerar a taxa de
distribuição primária e as cotas adicionais.

Até 6 meses contados a partir da data de publicação do anúncio de início ou até a
data de publicação do anúncio de encerramento, o que ocorrer primeiro.

MONTANTE MÍNIMO DA OFERTA
R$ 44.797.705,95, sem considerar a taxa de
distribuição primária

Negociação das Cotas

COTAS ADICIONAIS
Até 20% das Cotas da Oferta, ou seja até 858.251
Cotas

As Cotas serão registradas para distribuição no mercado primário no DDA – Sistema
de Distribuição de Ativos e para negociação em mercado secundário no mercado de
balcão organizado ou de bolsa, ambos administrados pela B3. Somente depois de
integralizadas as Cotas, encerrada a presente Oferta e obtida a autorização pela B3
para início da negociação das Cotas, as Cotas poderão ser negociadas
exclusivamente no mercado de bolsa administrado pela B3, a partir da data a ser
informada pelo Administrador aos Cotistas.
É vedada a negociação das Cotas do Fundo fora do ambiente de negociação da B3.

DISTRIBUIÇÃO PARCIAL
Admitida, nos termos dos artigos 30 e 31 da ICVM
400, observado o Montante Mínimo da Oferta.
INVESTIMENTO MÍNIMO
31 cotas, correspondente a R$3.069,93, sem
considerar a taxa de distribuição primária e de R$
3.194,55 considerando a taxa de distribuição
primária.
REGIME DE COLOCAÇÃO DAS COTAS
Melhores esforços com garantia firme de liquidação.
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Características da Oferta
Emissão
Forma de Distribuição
Administrador
Gestor

Coordenador Líder
Coordenadores Contratados
Custodiante e Escriturador
Assessores Legais

Oferta Pública da 7ª Emissão de Cotas

Pública, nos termos da Instrução CVM nº 400
Banco Fator S/A
FAR – Fator Administração e Recursos Ltda.

Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A
Plural S.A. – Banco Múltiplo, Fator S.A. Corretora de Valores, Banco Fator S.A., Guide Investimentos S.A.
Corretora de Valores e a Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Itaú Unibanco S.A.

Issaka, Ishikawa, Peyser, Cornacchia, Assolini Advogados

Tipo ANBIMA

FII de Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa

Taxa de Administração

1,0% ao ano sobre o valor de mercado do Fundo

Taxa de Performance
Taxa de Ingresso ou Saída
Política de Distribuição de Dividendos
Direito de Preferência
Rentabilidade Alvo*

Páginas 35 a 56 do Prospecto

Calculada nos termos do art. 6º do Regulamento do Fundo
Não há
Mínimo 95% dos lucros auferidos
Assegurado aos atuais cotistas do Fundo, conforme indicado no cronograma do slide 31
IGP-M + 8% a.a. valor integralizado pelos Cotistas.

Nota: *A rentabilidade alvo não representa e nem deve ser considerada, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade.
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Cronograma da Oferta
Ordem do
evento

Página 55 do Prospecto
Evento

Data prevista
para realização*

1.

Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM e na B3

19/02/2020

2.

Registro da Oferta na CVM

06/03/2020

3.

Disponibilização do Prospecto
Divulgação do Anúncio de Início da Distribuição
Início das apresentações para potenciais investidores (Roadshow)

04/06/2020

4.

Data de Início para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto na Instituição Escrituradora
Data de Início do Período de Subscrição

12/06/2020

5.

Data de encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3

26/06/2020

6.

Data de encerramento para exercício do Direito de Preferência na B3
Data de encerramento da negociação do Direito de Preferência na Instituição Escrituradora

30/06/2020

7.

Data de encerramento para exercício do Direito de Preferência na Instituição Escrituradora
Data de Liquidação Financeira do Direito de Preferência

01/07/2020

8.

Data de Publicação de Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência

02/07/2020

9.

Data de Início do período de Sobras do Direito de Preferência e Montante Adicional tanto na B3 quanto no Escriturador

03/07/2020

10.

Data de Encerramento do período de Sobras do Direito de Preferência e Montante Adicional na B3

08/07/2020

11.

Data de Encerramento do período de Sobras do Direito de Preferência e Montante Adicional no Escriturador

10/07/2020

12.

Data de Liquidação Financeira das Sobras do Direito de Preferência e Montante Adicional

15/07/2020

13.

Data de Divulgação do Comunicado de Encerramento das Sobras do Direito de Preferência e Montante Adicional informando a quantidade de Cotas remanescentes, se
aplicável, que serão colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta para os demais Investidores

16/07/2020

14.

Data de Encerramentodo Período de Subscrição e Encerramento das apresentações para Potenciais Investidores

29/07/2020

15.

Data do Procedimento de Alocação de Ordens

30/07/2020

16.

Data de Liquidação da Oferta

04/08/2020

17.

Data estimada para divulgação do Anúncio de Encerramento

05/08/2020

Notas: (1) Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. (2)Todas
as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério do Coordenador Líder, da CVM ou de acordo com os regulamentos da B3.
Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser
comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Para mais informações, ver Seção “Características da Oferta”, itens “Suspensão e
Cancelamento da Oferta”, na página 49 do Prospecto, e “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, na página 47 do Prospecto.
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FATORES DE RISCO
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Fatores de Risco

Páginas 59 a 73 do Prospecto

FATORES DE RISCO
ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO DE RECURSOS NO FUNDO, OS POTENCIAIS INVESTIDORES DEVEM, CONSIDERANDO SUA
PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO E O SEU PERFIL DE RISCO, AVALIAR, CUIDADOSAMENTE, TODAS AS
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO PROSPECTO E NO REGULAMENTO DO FUNDO E, EM PARTICULAR, AQUELAS RELATIVAS À POLÍTICA DE
INVESTIMENTO E COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO, E, AOS FATORES DE RISCO DESCRITOS A SEGUIR, RELATIVOS AO FUNDO.
Tendo em vista a natureza dos investimentos a serem realizados pelo Fundo, os Cotistas devem estar cientes dos riscos a que estão sujeitos os
investimentos e aplicações do Fundo, não havendo, garantias, portanto, de que o capital efetivamente integralizado será remunerado conforme
expectativa dos Cotistas.
RISCOS DE MERCADO

Fatores Macroeconômicos Relevantes
O mercado de capitais no Brasil é influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países de
economia emergente. A reação dos Investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o preço de ativos e
valores mobiliários emitidos no país, reduzindo o interesse dos investidores nesses ativos, entre os quais se incluem as Cotas. No passado, o
surgimento de condições econômicas adversas em outros países do mercado emergente resultou, em geral, na saída de investimentos e,
consequentemente, na redução de recursos externos investidos no Brasil. Crises financeiras recentes resultaram em um cenário recessivo em escala
global, com diversos reflexos que, direta ou indiretamente, afetaram de forma negativa o mercado financeiro e o mercado de capitais brasileiros e a
economia do Brasil, tais como: flutuações no mercado financeiro e de capitais, com oscilações nos preços de ativos (inclusive de imóveis),
indisponibilidade de crédito, redução de gastos, desaceleração da economia, instabilidade cambial e pressão inflacionária. Qualquer novo
acontecimento de natureza similar aos acima mencionados, no exterior ou no Brasil, poderá prejudicar de forma negativa as atividades do Fundo, o
patrimônio do Fundo, a rentabilidade dos Cotistas e o valor de negociação das Cotas. Variáveis exógenas tais como a ocorrência, no Brasil ou no
exterior, de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica ou financeira que
modifiquem a ordem atual e influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo variações nas taxas de juros,
eventos de desvalorização da moeda e mudanças legislativas relevantes, poderão afetar negativamente os preços dos ativos integrantes da carteira
do Fundo e o valor das Cotas, bem como resultar (i) em alongamento do período de amortização de Cotas; e/ou de distribuição dos resultados do
Fundo; ou (ii) liquidação do Fundo, o que poderá ocasionar a perda, pelos respectivos Cotistas, do valor de principal de suas aplicações.
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Adicionalmente, as cotas dos fundos investidos e os Ativos do Fundo devem ser marcados a mercado, ou seja, seus valores serão atualizados
diariamente e contabilizados pelo preço de negociação no mercado, ou pela melhor estimativa do valor que se obteria nessa negociação. Como
consequência, o valor das Cotas de emissão Fundo poderá sofrer oscilações frequentes e significativas, inclusive ao longo do dia. Ademais, os
imóveis e os direitos reais sobre os imóveis terão seus valores atualizados, via de regra, em periodicidade anual, de forma que o intervalo de tempo
entre uma reavaliação e outra poderá gerar disparidades entre o valor patrimonial e o de mercado dos Imóveis e de direitos reais sobre os imóveis.
Como consequência, o valor de mercado das Cotas de emissão do Fundo poderá não refletir necessariamente seu valor patrimonial.
Não será devido pelo Fundo ou por qualquer pessoa, incluindo as instituições responsáveis pela distribuição das Cotas, os demais Cotistas do Fundo,
o Administrador e as Instituições Participantes da Oferta, qualquer multa ou penalidade de qualquer natureza, caso ocorra, por qualquer razão, (i) o
alongamento do período de amortização das cotas e/ou de distribuição dos resultados do Fundo; (ii) a liquidação do Fundo; ou, ainda, (iii) caso os
Cotistas sofram qualquer dano ou prejuízo resultante de tais eventos.
Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países de economia emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o
preço de mercado dos valores mobiliários brasileiros, inclusive o preço de mercado das Cotas.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de FII é influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de
outros países, incluindo países da América Latina, Ásia, Estados Unidos, Europa e outros. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses
outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários emitidos no Brasil. Crises no Brasil e nesses países
podem reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários emitidos no Brasil, inclusive com relação às Cotas. No passado, o
desenvolvimento de condições econômicas adversas em outros países considerados como mercados emergentes resultou, em geral, na saída de
investimentos e, consequentemente, na redução de recursos externos investidos no Brasil. Qualquer dos acontecimentos acima mencionados
poderá afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.
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Riscos Institucionais
O Governo Federal pode intervir na economia do país e realizar modificações significativas em suas políticas e normas, causando impactos sobre os mais diversos setores e segmentos da economia do país.
As atividades do Fundo, sua situação financeira e resultados poderão ser prejudicados de maneira relevante por modificações nas políticas ou normas que envolvam, por exemplo, as taxas de juros,
controles cambiais e restrições a remessas para o exterior; flutuações cambiais; inflação; liquidez dos mercados financeiro e de capitais domésticos; política fiscal; instabilidade social e política; alterações
regulatórias; e outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem. Em um cenário de aumento da taxa de juros, por exemplo, os preços dos imóveis
podem ser negativamente impactados em função da correlação existente entre a taxa de juros básica da economia e a taxa de desconto utilizada na avaliação de imóveis. Nesse cenário, efeitos adversos
relacionados aos fatores mencionados podem impactar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.
Riscos Relacionados à Pandemia do COVID-19
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (“OMS”) decretou a pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid-19), cabendo aos países membros estabelecerem as melhores práticas para
as ações preventivas e de tratamento aos infectados, o que pode afetar as decisões de investimento e poderá resultar em volatilidade esporádica nos mercados de capitais globais. Os efeitos econômicos
sobre a economia da China para o ano de 2020 já são sentidos em decorrência das ações governamentais que determinaram a redução forçada das atividades econômicas nas regiões mais afetadas pela
pandemia, o que deve se refletir na economia mundial como um todo.
No Brasil, a propagação do coronavírus (Covid-19), com a consequente decretação de estado de calamidade pública pelo Governo Federal, trouxe instabilidade ao cenário macroeconômico e às ofertas
públicas de valores mobiliários em andamento, observando-se uma maior volatilidade na formação de preço de valores mobiliários, bem como uma deterioração significativa na marcação a mercado de
tais ativos. Neste momento, ainda é incerto quais serão os impactos da pandemia do Covid-19 e os seus reflexos nas economias global e brasileira, sendo certo que tal acontecimento poderá causar um
efeito adverso relevante no nível de atividade econômica brasileira, bem como nas perspectivas de desempenho do Fundo.
Adicionalmente, a propagação do coronavírus resultou em restrições à viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, fechamento do comércio e redução de consumo de uma
maneira geral pela população, além da volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, fatores que ,conjuntamente, exercem um efeito adverso relevante na economia global e na economia
brasileira.
Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado desses eventos pode afetar material e adversamente os negócios, a condição financeira, os resultados das
operações e a capacidade de financiamento e, por consequência, poderá impactar negativamente a rentabilidade das Cotas do Fundo. Além disso, as mudanças materiais nas condições econômicas
resultantes da pandemia global do Covid-19 podem impactar a captação de recursos ao Fundo no âmbito da Oferta, influenciando na capacidade do Fundo de investir em Ativos, havendo até mesmo risco
de não se atingir o Volume Mínimo da Oferta, o que poderá impactar a própria viabilidade de realização da Oferta.
Por fim, o Prospecto e o Estudo de Viabilidade contêm, na presente data, informações acerca do Fundo, bem como perspectivas de desempenho do Fundo que não consideram e não refletem os potenciais
impactos relacionados à pandemia do Covid-19, haja vista a impossibilidade de prever tais impactos de forma precisa nas atividades e nos resultados do Fundo. Desta forma, é possível que as análises e
projeções adotadas no âmbito do Prospecto e do Estudo de Viabilidade não se concretizem, o que poderá resultar em prejuízos para o Fundo e os Cotistas.

RISCOS RELACIONADOS AO FUNDO
Riscos Relacionados à Liquidez
A aplicação em cotas de um fundo de investimento imobiliário apresenta algumas características particulares quanto à realização do investimento. O Investidor deve observar o fato de que os fundos de
investimento imobiliário são, por força regulamentar, constituídos na forma de condomínios fechados, não admitindo o resgate de suas Cotas em hipótese alguma. Como resultado, os fundos de
investimento imobiliário encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, podendo os titulares de Cotas de fundos de investimento imobiliário terem dificuldade em realizar a venda de suas Cotas no
mercado secundário. Desse modo, o Investidor que adquirir as Cotas do Fundo deverá estar consciente de que o investimento no Fundo consiste em investimento de longo prazo. Além disso, o Regulamento
estabelece algumas hipóteses em que a Assembleia Geral de Cotistas poderá optar pela liquidação do Fundo e outras hipóteses em que o resgate das Cotas poderá ser realizado mediante a entrega dos
ativos integrantes da carteira do Fundo aos Cotistas. Os Cotistas poderão encontrar dificuldades para vender os ativos recebidos no caso de liquidação do Fundo.

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES
DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES
DE RISCO, NAS PÁGINAS 59 A 73 DO PROSPECTO.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
FATOR VERITÀ

Fatores de Risco

Páginas 59 a 73 do Prospecto

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 das Cotas. Sem prejuízo da hipótese de
liquidação do Fundo, caso os Cotistas decidam pelo desinvestimento no Fundo, deverão alienar suas Cotas em mercado secundário, observado que
os Cotistas poderão enfrentar baixa liquidez na negociação das Cotas no mercado secundário ou obter preços reduzidos na venda das Cotas.
Inexistência de Garantia de Eliminação de Riscos
A realização de investimentos no Fundo sujeita o investidor aos riscos aos quais o Fundo e a sua carteira estão sujeitos, que poderão acarretar
perdas do capital investido pelos Cotistas no Fundo. O Fundo não conta com garantias do Administrador, das Instituições Participantes da Oferta, de
quaisquer terceiros, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, para redução ou eliminação dos riscos aos quais
está sujeito, e consequentemente, aos quais os Cotistas também poderão estar sujeitos. Em condições adversas de mercado, referido sistema de
gerenciamento de riscos poderá ter sua eficiência reduzida. As eventuais perdas patrimoniais do Fundo não estão limitadas ao valor do capital
subscrito, de forma que os Cotistas podem ser futuramente chamados a aportar recursos adicionais no Fundo além de seus compromissos.
Desempenho Passado

Ao analisar quaisquer informações fornecidas no Prospecto e/ou em qualquer material de divulgação do Fundo que venha a ser disponibilizado
acerca de resultados passados de quaisquer mercados, do Fundo, ou de quaisquer investimentos em que o Administrador e Coordenador Líder
tenham de qualquer forma participado, os potenciais Cotistas devem considerar que qualquer resultado obtido no passado não é indicativo de
possíveis resultados futuros, e não há qualquer garantia de que resultados similares serão alcançados pelo Fundo no futuro. Os investimentos estão
sujeitos a diversos riscos, incluindo, sem limitação, variação nas taxas de juros e índices de inflação e variação cambial.
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Revisões e/ou Atualizações de Projeções
O Fundo, o Administrador, o Gestor e as Instituições Participantes da Oferta não possuem qualquer obrigação de revisar e/ou atualizar quaisquer
projeções constantes do Prospecto e/ou de qualquer material de divulgação do Fundo e/ou da Oferta, incluindo, o Estudo de Viabilidade constante
nas páginas 229 do Prospecto, incluindo sem limitação, quaisquer revisões que reflitam alterações nas condições econômicas ou outras
circunstâncias posteriores à data do Prospecto e/ou do referido material de divulgação e do Estudo de Viabilidade, conforme o caso, mesmo que as
premissas nas quais tais projeções se baseiem estejam incorretas.
Risco de Concentração da Carteira do Fundo
O Fundo destinará os recursos provenientes da distribuição das Cotas da Oferta para a aquisição dos Ativos, que integrarão o patrimônio do Fundo,
de acordo com a sua Política de Investimento, observando-se ainda que a eventual realização de outras emissões com colocações sucessivas visa
permitir que o Fundo possa adquirir outros direitos creditórios. Independentemente da possibilidade de aquisição de diversos direitos creditórios
vinculados a imóveis pelo Fundo, inicialmente, o Fundo irá deter um número limitado de direitos creditórios vinculados a imóveis, o que poderá
gerar uma concentração da carteira do Fundo, estando o Fundo exposto aos riscos inerentes a essa situação (vacância, risco de crédito dos locatários,
desvalorização, etc.).
Risco Relativo à Rentabilidade do Fundo
O investimento em Cotas de um fundo de investimento imobiliário pode ser comparado, para determinados fins à uma aplicação em valores
mobiliários de renda variável, visto que a rentabilidade das Cotas depende da valorização imobiliária e do resultado da administração dos bens e
direitos que compõem o patrimônio do Fundo, bem como da remuneração obtida por meio da comercialização e do aluguel de Imóveis. No caso em
questão, os valores a serem distribuídos aos Cotistas dependerão do resultado do Fundo, que por sua vez, dependerá preponderantemente das
receitas provenientes dos direitos decorrentes de Ativos objeto de investimento do Fundo, excluídas as despesas previstas no Regulamento para a
manutenção do Fundo. Adicionalmente, vale ressaltar que entre a data da integralização das Cotas objeto da Oferta e a efetiva data de aquisição dos
Ativos, os recursos obtidos com a Oferta serão aplicados em títulos e valores mobiliários emitidos por entes públicos ou privados, de renda fixa,
inclusive certificados de depósitos bancário, o que poderá impactar negativamente na rentabilidade do Fundo.
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Risco de Disponibilidade de Caixa
Caso o Fundo não tenha recursos disponíveis para honrar suas obrigações, o Administrador convocará os Cotistas para que em Assembleia Geral de
Cotistas estes deliberem pela aprovação da emissão de novas cotas com o objetivo de realizar aportes adicionais de recursos ao Fundo. Os Cotistas
que não aportarem recursos serão diluídos.
Risco Relativo à Concentração e Pulverização
Conforme dispõe o Regulamento, não há restrição quanto ao limite de Cotas que podem ser detidas por um único Cotista. Assim, poderá ocorrer
situação em que um único Cotista venha a deter parcela substancial das Cotas das emissões anteriores do Fundo, passando tal Cotista a deter uma
posição expressivamente concentrada, fragilizando, assim, a posição dos eventuais Cotistas minoritários. Nesta hipótese, há possibilidade de que
deliberações sejam tomadas pelo Cotista majoritário em função de seus interesses exclusivos em detrimento do Fundo e/ou dos Cotistas
minoritários.
Risco de Crédito dos Ativos Financeiros da Carteira do Fundo
Os títulos públicos e/ou privados de dívida que poderão compor a carteira do Fundo estão sujeitos à capacidade dos seus emissores em honrar os
compromissos de pagamento de juros e principal de suas dívidas. Eventos que afetam as condições financeiras dos emissores dos títulos, bem como
alterações nas condições econômicas, legais e políticas que possam comprometer a sua capacidade de pagamento podem trazer impactos
significativos em termos de preços e liquidez dos ativos desses emissores. Mudanças na percepção da qualidade dos créditos dos emissores, mesmo
que não fundamentadas, poderão trazer impactos nos preços dos títulos, comprometendo também sua liquidez. Nestas condições, o Administrador
poderá enfrentar dificuldade de liquidar ou negociar tais ativos pelo preço e no momento desejado e, consequentemente, o Fundo poderá enfrentar
problemas de liquidez. Adicionalmente, a variação negativa dos ativos do Fundo poderá impactar negativamente o patrimônio do Fundo, a
rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.
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Indisponibilidade de Negociação das Cotas no Mercado Secundário até o Encerramento da Oferta
O início da negociação na B3 das novas Cotas objeto da Sétima Emissão ocorrerá apenas em data subsequente à Data de Liquidação Financeira da
Oferta, conforme previsto no item “Cronograma Estimativo da Oferta” na página 55 do Prospecto. Adicionalmente, as Cotas remanescentes, se
houver, integralizadas após a Data de Liquidação Financeira da Oferta, somente poderão ser negociadas no mercado secundário no 1º (primeiro) Dia
Útil do mês subsequente a sua correspondente data de liquidação. Nesse sentido, cada Investidor deverá considerar essa indisponibilidade de
negociação temporária das Cotas no mercado secundário como fator que poderá afetar suas decisões de investimento.
Riscos Relacionados ao Investimento em Valores Mobiliários

O investimento nas Cotas é uma aplicação em valores mobiliários, o que pressupõe que a rentabilidade do Cotista dependerá da valorização e dos
rendimentos a serem pagos pelos Ativos. No caso em questão, os rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas dependerão, principalmente, dos
resultados obtidos pelo Fundo com receita e/ou a negociação dos ativos imobiliários- em que o Fundo venha a investir, bem como dependerão dos
custos incorridos pelo Fundo. Assim, existe a possibilidade do Fundo ser obrigado a dedicar uma parte substancial de seu fluxo de caixa para pagar
suas obrigações, reduzindo o dinheiro disponível para distribuições aos Cotistas, o que poderá afetar adversamente o valor de mercado das Cotas.
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.
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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.
RISCOS RELATIVOS AO SETOR DE SECURITIZAÇÃO IMOBILIÁRIA E ÀS COMPANHIAS SECURITIZADORAS
Os CRI 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 2.15835, 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”. Apesar de as companhias securitizadoras emissoras dos CRI normalmente instituírem regime fiduciário sobre os créditos
imobiliários que servem de lastro à emissão dos CRI e demais ativos integrantes dos respectivos patrimônios separados, por meio de termos de
securitização, 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.
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RISCOS DO SETOR IMOBILIÁRIO
O Fundo, como regra geral, realizará investimentos em ativos vinculados ao mercado imobiliário, principalmente, em CRI, os quais estão sujeitos a
diversos riscos como os a seguir indicados que, se concretizados, poderão afetar o valor e os rendimentos das Cotas.
Risco de Desvalorização de Imóveis
Na aplicação de recursos do Fundo em Ativos que estão vinculados a imóveis, um fator que deve ser preponderantemente levado em consideração é
o potencial econômico, inclusive a médio e longo prazo, das regiões onde estão localizados os imóveis vinculados a tais Ativos. A análise do potencial
econômico da região deve circunscrever-se não somente ao potencial econômico corrente, como também deve levar em conta a evolução desse
potencial econômico da região no futuro, tendo em vista a possibilidade de eventual decadência econômica da região, com impacto direto sobre o
valor do imóvel investido pelo Fundo, direta ou indiretamente.
Adicionalmente, a desvalorização de um imóvel pode ser ocasionada por diversos fatores, incluindo: (i) fatores macroeconômicos que afetem toda a
economia, (ii) mudança de zoneamento ou regulatórios que impactem diretamente o local do imóvel, seja possibilitando a maior oferta de imóveis
e, consequentemente, deprimindo os preços dos alugueis no futuro) ou que eventualmente restrinjam os possíveis usos do imóvel limitando sua
valorização ou potencial de revenda, (iii) mudanças socioeconômicas que impactem exclusivamente a microrregião 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 imóvel, e
(v) restrições de infraestrutura/serviços públicos no futuro como capacidade elétrica, telecomunicações, transporte público entre outros.
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Risco de Atrasos e/ou não Conclusão das Obras de Empreendimentos Imobiliários
Na aplicação de recursos do Fundo em Ativos que estão vinculados a imóveis, há a possibilidade de tais Ativos estarem vinculados a
empreendimentos imobiliários que ainda estejam em fase de construção. Neste caso, ocorrendo atraso na conclusão ou a não conclusão das obras
dos referidos empreendimentos imobiliários, seja por fatores climáticos ou quaisquer outros que possam afetar direta ou indiretamente os prazos
estabelecidos, os Ativos vinculados a tais empreendimentos poderão ser afetados. O construtor dos referidos empreendimentos imobiliários pode
enfrentar problemas financeiros, administrativos ou operacionais que causem a interrupção e/ou atraso das obras e dos projetos relativos à
construção dos referidos empreendimentos imobiliários. Tais hipóteses poderão provocar prejuízos a tais Ativos e, consequentemente ao Fundo e
aos seus Cotistas.
Risco de Aumento dos Custos de Construção

Na aplicação de recursos do Fundo em Ativos que estão vinculados a imóveis, há a possibilidade de tais Ativos estarem vinculados a
empreendimentos imobiliários que ainda estejam em fase de construção. A depender da forma como seja adquirida a participação nos referidos
empreendimentos imobiliários, os Ativos poderão reduzir sua rentabilidade em razão de eventual aumento dos custos de construção dos referidos
empreendimentos imobiliários. Neste caso, haverá aporte de recursos adicionais nos referidos empreendimentos imobiliários para que os mesmos
sejam concluídos e, consequentemente, o Fundo e os Cotistas do Fundo terão que suportar o aumento no custo de construção dos
empreendimentos imobiliários em razão da rentabilidade dos Ativos.
Risco de Revisão ou Rescisão de Contratos de Locação ou Arrendamento
Na aplicação de recursos do Fundo em Ativos que estão vinculados a imóveis, dos quais estejam alugados ou arrendados cujos rendimentos
decorrentes dos referidos aluguéis ou arrendamentos seja a fonte de remuneração dos Ativos vinculados a imóveis. Referidos contratos de locação
poderão ser rescindidos ou revisados, o que poderá comprometer total ou parcialmente os rendimentos dos Ativos que estão vinculados a imóveis,
consequentemente, ao Fundo e aos seus Cotistas.
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Risco de Vacância
Os imóveis que estejam vinculados aos Ativos poderão ficar vagos e sem gerar quaisquer rendas decorrentes de sua locação, ainda que a empresa
contratada para conduzir a gestão dos referidos imóveis seja ativa e proba no desenvolvimento de suas atividades. Neste caso, os Ativos vinculados
a tais imóveis poderão ser afetados com as despesas de manutenção dos referidos imóveis, a exemplo de taxas de condomínio. Portanto, a
rentabilidade do Fundo poderá sofrer oscilação em caso de vacância dos imóveis vinculados aos Ativos, pelo período que perdurar a vacância.
Impacto da Variação de Índices de Inflação no Valor do Aluguel de Imóveis
A variação de índices de inflação afeta a rentabilidade dos Ativos vinculados a imóveis e que tenham como fonte de remuneração principal o aluguel
de imóveis, que possuem cláusulas de reajuste de valores periodicamente, variando para cada imóvel. Uma vez que a atualização do valor do aluguel
ocorre periodicamente, o valor do aluguel não será atualizado tempestivamente, de forma a refletir adequadamente o índice de inflação.
Risco de Sinistro
No caso de sinistro envolvendo a integridade física dos imóveis vinculados aos Ativos, os recursos obtidos pela cobertura do seguro dependerão da
capacidade de pagamento da companhia seguradora contratada, nos termos da apólice exigida, bem como as indenizações a serem pagas pelas
seguradoras poderão ser insuficientes para a reparação do dano sofrido, observadas as condições gerais das apólices. Tal hipótese poderá afetar a
rentabilidade dos Ativos que estão vinculados a imóveis.
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Risco de Desapropriação e de Sinistro
Dado que o objetivo do Fundo é o de investir em Ativos que estão vinculados a imóveis, eventuais desapropriações, parcial ou total, dos referidos imóveis a que
estiverem vinculados os respectivos Ativos poderá acarretar a interrupção, temporária ou definitiva, de eventuais pagamentos devidos ao Fundo em decorrência de
sua titularidade sobre Ativos. Em caso de desapropriação, o Poder Público deve pagar ao proprietário do imóvel desapropriado, uma indenização definida levando
em conta os parâmetros do mercado. No entanto, não existe garantia que tal indenização seja equivalente ao valor dos direitos creditórios de que o Fundo venha a
ser titular em decorrência da titularidade dos Ativos, nem mesmo que tal valor de indenização seja integralmente transferido ao Fundo. Adicionalmente, no caso de
sinistro envolvendo a integridade física dos imóveis vinculados aos Ativos objeto de investimento pelo Fundo, os recursos obtidos pela cobertura do seguro
dependerão da capacidade de pagamento da companhia seguradora contratada, nos termos da apólice contratada, bem como as indenizações a serem pagas pelas
seguradoras poderão ser insuficientes para a reparação do dano sofrido, observadas as condições gerais das apólices.
Risco de Regularidade dos Imóveis
Os Ativos que estão vinculados a imóveis poderão investir em empreendimentos imobiliários que ainda não estejam concluídos e, portanto, estejam em fase de
regularização. Referidos empreendimentos imobiliários somente poderão ser utilizados e locados quando estiverem devidamente regularizados perante os órgãos
públicos competentes. Deste modo, a demora na obtenção da regularização dos referidos empreendimentos imobiliários poderá provocar a impossibilidade de
alugá-los e, portanto, provocar prejuízos ao Ativos que estejam vinculados a imóveis e, consequentemente, ao Fundo e aos seus Cotistas.

Risco de Despesas Extraordinárias
Os Ativos vinculados a imóveis poderão ter sua rentabilidade reduzida em razão de despesas extraordinárias relacionados a tais imóveis. Em
consequência, o Fundo poderá ter sua rentabilidade reduzida, em relação a tais Ativos que estão vinculados a imóveis, em razão destes estarem
sujeitos a despesas e custos decorrentes de ações judiciais, bem como quaisquer outras despesas inadimplidas nas operações relacionadas a tais
Ativos que estão vinculados a imóveis, tais como tributos, despesas condominiais, bem como custos para reforma ou recuperação do imóvel.
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Riscos quanto às Despesas de Manutenção dos Imóveis
As estimativas de gastos com manutenção dos imóveis que integrem os Ativos que estão vinculados a imóveis geralmente são realizadas dentro de
padrões usuais de mercado. Entretanto, variações podem ocorrer, sobretudo em função da diversidade das benfeitorias e acessões edificadas nos
referidos imóveis e dos seus variados períodos de vida útil remanescentes.
Riscos decorrentes de Eventuais Contingências Não Identificadas ou Não Identificáveis
Eventuais contingências não identificadas ou não identificáveis por meio do processo de auditoria legal dos imóveis que integrantes dos Ativos que
estão vinculados a imóveis poderão ter impacto negativo para o Fundo e para os Cotistas.

Usualmente os imóveis são objeto de processo de auditoria legal nas operações relacionadas a Ativos que estão vinculados a imóveis, a ser realizada
com base em documentos e informações relacionados aos imóveis os quais serão apresentados pelos proprietários dos referidos imóveis. Não
obstante, eventuais ônus, gravames, vícios, contingências e/ou pendências de qualquer natureza não identificados ou não identificáveis por meio do
referido processo de auditoria legal, bem como a ocorrência de eventos ou apresentação de documentos posteriores à data de operação relacionada
aos Ativos que estão relacionados aos referidos imóveis, que resultem ou possam resultar em ônus, gravames, vícios, contingências e/ou pendências
relevantes de qualquer natureza com relação aos referidos imóveis, poderão prejudicar a rentabilidade dos Ativos que estão vinculados a imóveis e,
consequente, a rentabilidade do Fundo e dos Cotistas.
Risco das Contingências Ambientais
Dado que o objetivo do Fundo é o de investir em Ativos que estão vinculados a imóveis, eventuais contingências ambientais sobre os referidos
imóveis podem implicar em responsabilidades pecuniárias (indenizações e multas por prejuízos causados ao meio ambiente) para os titulares dos
imóveis, e/ou para os originadores dos direitos creditórios e, eventualmente, promover a interrupção do fluxo de pagamento dos Ativos,
circunstâncias que podem afetar a rentabilidade do Fundo.
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RISCO RELATIVO À CONCENTRAÇÃO DE COTISTAS
Poderá ocorrer situação em que um único Cotista venha a integralizar parcela substancial da emissão ou mesmo a totalidade das Cotas, passando tal
Cotista a deter uma posição expressivamente concentrada, fragilizando, assim, a posição dos eventuais Cotistas minoritários. Nesta hipótese, há
possibilidade de que deliberações sejam tomadas pelo Cotista majoritário em função de seus interesses exclusivos em detrimento do Fundo e/ou
dos Cotistas minoritários.
RISCOS RELATIVOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL
É característica das locações, objeto de determinados Ativos do Fundo, sofrerem variações em seus valores em função do comportamento da
economia como um todo. Deve ser destacado que alguns fatores podem ocasionar o desaquecimento de diversos setores da economia,
principalmente em decorrência de crises econômicas, sejam elas oriundas de outros países ou mesmo do nosso, com reflexos na redução do poder
aquisitivo em geral, ou até mesmo pela falta de segurança na localidade onde se situam os imóveis aos quais estão vinculados os direitos creditórios
objeto do Fundo, podendo acarretar redução nos valores das locações.
RISCO RELATIVO ÀS NOVAS EMISSÕES

No caso de realização de novas emissões de cotas pelo Fundo, o exercício do direito de preferência pelos Cotistas do Fundo em eventuais emissões
de novas Cotas depende da disponibilidade de recursos por parte do Cotista. Caso ocorra uma nova oferta de Cotas e o Cotista não tenha
disponibilidades para exercer o direito de preferência, este poderá sofrer diluição de sua participação e, assim, ver sua influência nas decisões
políticas do Fundo reduzida.
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RISCO RELATIVO À NÃO SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR OU DO CUSTODIANTE
Durante a vigência do Fundo, o Gestor poderá sofrer pedido de falência ou decretação de recuperação judicial ou extrajudicial, e/ou o Administrador
ou o Custodiante poderão sofrer intervenção e/ou liquidação extrajudicial ou falência, a pedido do Banco Central do Brasil, bem como serem
descredenciados, destituídos poderão realizar ou renunciarem às suas funções, hipóteses em que a sua substituição deverá ocorrer de acordo com os
prazos e procedimentos previstos no Regulamento. Caso tal substituição não aconteça, o Fundo será liquidado antecipadamente, o que pode
acarretar perdas patrimoniais ao Fundo e aos Cotistas.
RISCO RELATIVO À INEXISTÊNCIA DE ATIVOS QUE SE ENQUADREM NA POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O Fundo poderá não dispor de ofertas de Ativos suficientes ou em condições aceitáveis, 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. A ausência de Ativos para aquisição pelo Fundo poderá impactar negativamente a rentabilidade das Cotas em função da
impossibilidade de aquisição de Ativos a fim de propiciar a rentabilidade alvo das Cotas.
RISCOS RELATIVOS À OFERTA

Risco Relacionado a Cessão do Direito de Preferência e a Diluição de Participação dos Atuais Cotistas
Nos termos do Regulamento do Fundo, há a possibilidade dos atuais Cotistas cederem seu direito de preferência entre os atuais Cotistas ou a
terceiros, a seu exclusivo critério. Caso os atuais Cotistas realizem esta cessão, os cessionários, poderão exercer e serão titulares de direitos idênticos
aos dos atuais Cotistas do Fundo, o que poderá causar desequilíbrio nas relações relacionadas à aquisição de novas cotas e diluição de participação
dos atuais Cotistas que não exercerem o Direito de Preferência.
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Riscos de o Fundo Não Captar a Totalidade Dos Recursos
Existe a possibilidade de que, ao final do prazo de distribuição, não sejam subscritas ou adquiridas a totalidade das Cotas ofertadas, fazendo com que o Fundo
tenha um patrimônio inferior ao Montante Total da Oferta. O Investidor deve estar ciente de que a rentabilidade do Fundo estará condicionada aos Ativos que o
Fundo conseguirá adquirir com os recursos obtidos no âmbito da Oferta, podendo a rentabilidade esperada pelo Investidor variar em decorrência da Distribuição
Parcial das Cotas.
Adicionalmente, na hipótese de colocação do Montante Mínimo da Oferta ou de colocação parcial das Cotas, os recursos obtidos com o pagamento, pelos Cotistas
e pelos Investidores quando da subscrição e integralização das Cotas, da Taxa de Distribuição Primária, serão direcionados prioritariamente para o pagamento dos
prestadores de serviço contratados para a consecução da Oferta, incluindo a remuneração das Instituições Participantes da Oferta, e os recursos eventualmente
remanescentes serão destinados ao pagamento das despesas fixas vinculadas à Oferta, observado que, caso não haja recursos suficientes para o pagamento de
referidas despesas fixas, tais custos serão arcadas pelo Fundo.

Risco de Não Concretização Da Oferta
Caso não seja atingido o Volume Mínimo da Oferta, a Oferta será cancelada e os Investidores da Oferta poderão ter suas ordens canceladas. Neste caso, caso os
Investidores da Oferta já tenham realizado o pagamento das Cotas para a respectiva Instituição Participante da Oferta, a expectativa de rentabilidade de tais
recursos pode ser prejudicada, já que nesta hipótese os valores serão restituídos líquidos de tributos e encargos incidentes sobre os rendimentos incorridos no
período, se existentes, sendo devida, nessas hipóteses, apenas os rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações em cotas de fundos de investimento ou títulos
de renda fixa, públicos ou privados, realizadas no período. Incorrerão também no risco acima descrito aqueles que tenham condicionado seu Pedido de Subscrição,
na forma prevista no artigo 31 da Instrução CVM nº 400/03 e no item “Distribuição Parcial” na página 35 do Prospecto, e as Pessoas Vinculadas.
Risco De Não Integralização Pelos Investidores
Caso na Data de Liquidação os Investidores não integralizem as Cotas conforme a sua respectiva ordem de investimento, o Volume Mínimo da Oferta poderá não
ser atingido, podendo, assim, resultar em não concretização da Oferta. Nesta hipótese, os Investidores incorrerão nos mesmos riscos apontados em caso de não
concretização da Oferta.
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RISCOS TRIBUTÁRIOS
a.

Criação de novos tributos ou interpretação diversa da legislação vigente.

O risco tributário engloba o risco de perdas decorrentes da criação de novos tributos ou de interpretação diversa da legislação vigente sobre a incidência de
quaisquer tributos ou a revogação de isenções vigentes, sujeitando o Fundo ou seus Cotistas a novos recolhimentos não previstos inicialmente.
Embora as regras tributárias dos fundos estejam vigentes desde a edição da Lei nº 9.779/99, existe o risco de tal regra ser modificada no contexto de uma eventual
reforma tributária, inclusive por ocasião da instalação de um novo mandato presidencial.
b.

Condições para isenção de imposto de renda para pessoas físicas.

De acordo com a mesma lei, os dividendos distribuídos aos Cotistas, quando distribuídos, e os ganhos de capital auferidos são tributados na fonte pela alíquota de
20% (vinte por cento). Não obstante, de acordo com o artigo 3º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 11.033/04, conforme alterada, ficam isentos do imposto de
renda retido na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas, os rendimentos distribuídos pelo fundo cujas cotas sejam admitidas à negociação
exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado. O mencionado dispositivo legal estabelece ainda que o benefício fiscal de que trata (i)
será concedido somente nos casos em que o Fundo possua, no mínimo, 50 (cinquenta) cotistas e que (ii) não será concedido ao cotista pessoa física titular de 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. Embora estas sejam as regras tributárias vigentes para os FII, existe o risco de que possam ser
modificadas no contexto de uma eventual reforma tributária. Como não há limitação à aquisição de cotas do Fundo por qualquer pessoa física ou jurídica, a pessoa
física poderá não ter esse benefício fiscal.
Não há como garantir que o Fundo mantenha, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas. Caso o Fundo deixe de ter esse número mínimo de Cotistas, os Investidores do
Fundo que sejam pessoas físicas e que sejam titulares de Cotas que representem menos de 10% (dez por cento) das Cotas emitidas e cujas Cotas lhe deem direito ao
recebimento de rendimento inferior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo não poderão se beneficiar da isenção fiscal acima descrita.
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c. Condições para isenção de receita auferida por Fundos de Investimento Imobiliário
A Lei nº 9.779/99, estabelece que os fundos de investimento imobiliário são isentos de tributação sobre a sua receita operacional, desde que (i)
distribuam, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou
balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano; e (ii) apliquem recursos em empreendimentos imobiliários que não
tenham como construtor, incorporador ou sócio, cotista que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, percentual superior a
25% (vinte e cinco por cento) das Cotas.
Caso haja cotista, titular de percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo, efetivamente subscritas ou
adquiridas em mercado secundário, que seja incorporador, construtor ou sócio, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, de
empreendimento imobiliário em que o Fundo indiretamente invista por meio da aquisição de Cotas de FII, este se sujeitará à tributação aplicável às
pessoas jurídicas, nos termos da legislação em vigor.
Adicionalmente, os rendimentos das aplicações de renda fixa e variável realizadas pelo Fundo estarão sujeitos à incidência do Imposto de Renda
Retido na Fonte a alíquota de 20% (vinte por cento), nos termos da Lei nº 9.779/99, circunstância que poderá afetar a Rentabilidade Esperada para
as cotas do Fundo. Não estão sujeitos a esta tributação a remuneração produzida por Letras Hipotecárias, Certificados de Recebíveis Imobiliários e
Letras de Crédito Imobiliário, nos termos da Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009.

A RENTABILIDADE ESPERADA PREVISTA NO ESTUDO DE VIABILIDADE CONSTANTE DO ANEXO V AO PROSPECTO NÃO REPRESENTA E NEM
DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE
RENTABILIDADE FUTURA AOS COTISTAS.
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Alteração da legislação tributária para modificar ou excluir benefícios tributários.

Embora as regras tributárias dos fundos estejam vigentes desde a edição da legislação tributária mencionada acima, a legislação tributária sempre poderá ser
alterada para modificar ou excluir os benefícios tributários que são ou que venham a ser concedidos ao Fundo e aos seus Cotistas.
e.

CRI

Alterações futuras na legislação tributária poderão eventualmente reduzir a rentabilidade dos CRI para os seus detentores. Por força da Lei nº 12.024, de 27 de
agosto de 2009, os rendimentos advindos dos CRI 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 ou ainda a criação de novos tributos aplicáveis aos CRI, poderão afetar negativamente a rentabilidade do Fundo.
RISCOS DE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO FUNDO E/OU AOS COTISTAS
A legislação aplicável ao Fundo, aos Cotistas e aos investimentos efetuados pelo Fundo, incluindo, sem limitação, leis tributárias, leis cambiais e leis que
regulamentem investimentos estrangeiros em cotas de fundos de investimento no Brasil, está sujeita a alterações. Ainda, poderão ocorrer interferências de
autoridades governamentais e órgãos reguladores nos mercados, bem como moratórias e alterações das políticas monetária e cambial. Tais eventos poderão
impactar de maneira adversa o valor das Cotas do Fundo, bem como as condições para distribuição de rendimentos e para resgate das Cotas, inclusive as regras de
fechamento de câmbio e de remessa de recursos do e para o exterior. Ademais, a aplicação de leis existentes e a interpretação de novas leis poderão impactar os
resultados do Fundo.
RISCO DE CONFLITO DE INTERESSES RELACIONADO AO ESTUDO DE VIABILIDADE
O Estudo de Viabilidade apresentado no Anexo V do Prospecto foi elaborado pelo Gestor. Apesar de o Gestor possuir política específica de segregação de atividades
(negócios), conforme descrito no item “Informações sobre as Partes, Relacionamento e Potenciais Conflitos de Interesse” nas páginas 109 a 112 do Prospecto, é
possível que haja falhas nesses procedimentos de segregação. Diante disso, há de ser considerada, pelos Investidores, a caracterização dessas situações de conflito
de interesses, que podem afetar suas decisões de investimento.
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RISCO DE ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE PELO GESTOR
No âmbito da emissão das Cotas, 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.
RISCO OPERACIONAL
Os ativos objeto de investimento pelo Fundo serão administrados e geridos pelo Administrador, portanto os resultados do Fundo dependerão de uma
administração/gestão adequada, a qual estará sujeita a eventuais riscos operacionais, que caso venham a ocorrer, poderão afetar a rentabilidade dos Cotistas.

RISCO JURÍDICO
Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico deste Fundo considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas por meio de
contratos públicos ou privados tendo por diretrizes 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 de estresse, poderá haver perdas por parte dos Investidores em razão
do dispêndio de tempo e recursos para manutenção do arcabouço contratual estabelecido.
RISCO DE GOVERNANÇA
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 FII tendem a possuir número elevado de Cotistas, é possível que determinadas matérias fiquem impossibilitadas de aprovação pela
ausência de quórum de instalação (quando aplicável) e de votação de tais assembleias. A impossibilidade de deliberação de determinadas matérias pode ensejar,
dentre outros, a liquidação antecipada do Fundo.
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RISCO DE OCORRÊNCIA DE CASOS FORTUITOS E EVENTOS DE FORÇA MAIOR
A ocorrência de casos fortuitos e eventos de força maior relacionados aos Ativos podem impactar as atividades do Fundo.
Os rendimentos do Fundo decorrentes da exploração dos Ativos integrantes de sua carteira do Fundo estão sujeitos ao risco de eventuais prejuízos
decorrentes de casos fortuitos e eventos de força maior, os quais consistem em acontecimentos inevitáveis e involuntários relacionados aos Ativos.
Portanto, os resultados do Fundo estão sujeitos a situações atípicas, que poderão gerar perdas ao Fundo e aos Cotistas.
INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PROSPECTO
O Prospecto contém informações acerca do Fundo e do mercado imobiliário, bem como perspectivas de desempenho do Fundo e de
desenvolvimento do mercado imobiliário que envolvem riscos e incertezas. Embora as informações constantes do Prospecto tenham sido obtidas de
fontes idôneas e confiáveis e as perspectivas do Fundo sejam baseadas em convicções e expectativas razoáveis, não há garantia de que o
desempenho futuro seja consistente com tais perspectivas. Os eventos futuros poderão diferir sensivelmente das tendências indicadas.
A DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO INCLUÍDA NO 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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Aviso
Este material foi elaborado pelo Administrador e pelo Coordenador Líder e não deve ser considerado um relatório de análise para fins. Este
material tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo material promocional, solicitação de
compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão e alocação ou adoção de estratégias por
parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidos são meramente indicativos. As informações contidas nesse material
foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. O Administrador
e o Coordenador Líder não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou
exatidão dessas informações. Este relatório também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou
desdobramentos nele abordados. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos nesse material podem não ser
adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou
necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em
características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros
sejam expresso em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor
ou rentabilidade. O Administrador e o Coordenador Líder não se responsabilizam por decisões de investimentos que venham a ser tomadas
com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a
decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. Este material é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamentos do
Administrador e do Coordenador Líder, podendo ser divulgado também em seu site. Fica proibida a reprodução ou redistribuição para
qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem os prévios consentimentos expressos pelo Administrador e pelo
Coordenador Líder. Para maiores informações sobre os produtos, tabelas de custos operacionais, acesse www.fator.com.br. LEIA O
MATERIAL ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE
DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS.. É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DO ESTUDO DE VIABILIDADE DO FUNDO. AS INFORMAÇÕES
PRESENTES NESTE MATERIAL TÉCNICO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE
DIFERENTES. A RENTABILIDADE AJUSTADA CONSIDERA O REINVESTIMENTO DOS DIVIDENDOS, JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO OU
OUTROS RENDIMENTOS ADVINDOS DE ATIVOS FINANCEIROS QUE INTEGREM A CARTEIRA DO FUNDO REPASSADOS DIRETAMENTE AO
COTISTA. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. ESTA INSTITUIÇÃO É
ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS.
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As informações relativas ao Fundo e à Oferta estão detalhadas no Prospecto. Maiores informações sobre a Oferta poderão ser obtidas
nos endereços abaixo mencionados. Os investidores que desejarem obter o exemplar do Prospecto ou informações adicionais sobre a
Oferta deverão se dirigir às seguintes páginas da rede mundial de computadores do Fundo, do Administrador, do Coordenador Líder, dos
Coordenadores Contratados, da CVM e da B3:
(a) do Administrador: https://www.fator.com.br/administracao_recursos/produtos/fundos_estruturados/FII/fator_verita/7º emissão.html;
(b) do 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 “7ª EMISSÃO - FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII” e, então,
localizar o Prospecto);
(c) dos Coordenadores Contratados: www.bancoplural.com (neste website, clicar em “Plataforma de Distribuição”, depois clicar em “Oferta
Pública”, em seguida clicar em “7ª EMISSÃO - FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII” e, então, localizar o documento
requerido), www.fator4u.com.br (neste website, colocar mouse sobre “Corretora de Valores”, clicar em “Produtos”, depois clicar em
“Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – 7ª EMISSÃO” e, então, localizar o
documento requerido), www.fator.com.br (neste website, clicar em “BANCO”, Localizar “OFERTAS PÚBLICAS”, em seguida clicar em “FATOR
VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – 7ª EMISSÃO” e, então, localizar o documento requerido), www.guide.com.br (neste
website, na aba superior, selecionar “Produtos”, em seguida clicar em
“Ofertas Públicas”, na página seguinte localizar “Fundos Imobiliários”, selecionar “Em andamento”, localizar “Fator Verità Fundo de
Investimento Imobiliários –FII” e clicar em “+”, localizar “Links Oficiais” e clicar em “Prospecto”), www.orama.com.br/oferta-publica (neste
website, Localizar “Ofertas em andamento”, em seguida clicar em “VERITÀ FII” e, então, localizar o documento requerido);
(d) da CVM: http://www.cvm.gov.br/ (neste website acessar em “Acesso Rápido” o item “Consulta – Fundo Registrados”, neste item, incluir
no primeiro campo a palavra “FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII”, no segundo campo selecionar “FUNDOS DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO” e no terceiro campo digitar o número fornecido pelo website); e
(e) da B3: http://www.b3.com.br (neste website, no menu “Produtos e Serviços”, clicar em “Saiba mais”, em seguida clicar em “Ofertas
Públicas”, depois selecionar a aba “Ofertas em andamento”, clicar em “Fundos” e clicar no link contendo a denominação do Fundo).
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