MATERIAL PUBLICITÁRIO
AGOSTO 2020

EVEN II KINEA FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
KEVE11

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

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Conforme página 248 do Prospecto

Por que Fundo de Permuta Residencial?
2019 atingiu recorde histórico de unidades
lançadas e vendidas. Em 2020, a absorção
de unidades é positiva com o estoque total de
unidades próximo a média histórica.

O investimento em Permuta mitiga uma série de
riscos envolvidos em projetos de desenvolvimento
imobiliário, como estouro de custos. Adicionalmente,
o Fundo possui uma estrutura robusta de garantias.

Possibilidade de investimento em ativos
reais com as devidas proteções jurídicas e
financeiras em momento de juros baixos.

IPCA garantido no investimento.
Even S.A é um dos maiores e mais
importantes players do mercado imobiliário
residencial, possuindo ótimo Rating - brAA¹.
Fonte: Kinea Investimentos
¹ Segundo S&P Global (07 de agosto de 2020)
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Conforme página 87 do Prospecto

Nossa Trajetória
Nascemos em 2007
com principais
executivos vindos do
BankBoston

Somos uma casa
independente de
gestão de recursos

Hoje contamos com

81
R$ 62 bi
especialistas

de recursos sob gestão

Data base: Jun/2020 Fonte: Kinea Investimentos
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Somos uma
plataforma de
investimentos
específicos
com foco em:

Conforme página 86 do Prospecto

Fundos Líquidos

Fundos Imobiliários

R$ 41,2 bi

R$ 13,5 bi

Private Equity

Infraestrutura

R$ 3,0 bi

R$ 3,1 bi

Data base: Jun/2020 Fonte: Kinea Investimentos
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Conforme página 87 do Prospecto

Kinea Fundos Imobiliários
KNRI, o KNCR e KNIP ocupam a 1ª,
a 2ª e a 3ª posições em valor de mercado
na Bolsa;
Nossos portfolios são compostos por
755.600 m² de lajes e galpões logísticos,
R$ 4,3 bilhões em VGV de empreendimentos
residenciais e comerciais e R$ 8,7 bilhões
em CRI;

Data base: Jun/2020
Fonte: Kinea Investimentos

Equipe com longa experiência em Real Estate
e analise de crédito. Formada por 25 pessoas,
subdivididas por estratégia e 100% dedicadas

a cada portfólio. O conhecimento do mercado
imobiliário permite identificar as melhores
oportunidades e tomar boas decisões de
investimento.
Os Fundos Imobiliários sob nossa gestão
possuem mais de 200.000 investidores, que
representam 35% da base de Mercado;
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Conforme página 244 do Prospecto

Nosso Histórico
PRODUTOS
ESTRUTURADOS DE
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA DA KINEA.
Disciplina financeira e
conhecimento do setor para
estruturar e gerir os projetos,
de ponta a ponta.

Parcerias com players importantes do mercado nacional

50

Projetos desenvolvidos

40

Obras concluídas

20

Diferentes sócios incorporadores

30

Projetos desinvestidos

13

Cidades

VGV de

R$ 4,9 bi

Data base: Jun / 2020
Fonte: Kinea Investimentos
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Conforme página 248 do Prospecto

Sumário
EVEN II KINEA É UM FUNDO IMOBILIÁRIO DA KINEA EM PARCERIA COM A EVEN CONSTRUTORA.

Objetivo de ganho de capital através de participação nas receitas de vendas dos empreendimentos.
Ciclo de Retomada
do mercado imobiliário
Investimento que agrega
a expertise da Kinea na gestão
de fundos imobiliários com a
expertise da Even no
desenvolvimento e construção
de produtos imobiliários no
mercado de São Paulo. Sinergia
entre as equipes já adquirida
no primeiro investimento
¹Considerando IPCA de 3% e Gross-Up do imposto de 15%.
Fonte: Kinea Investimentos

Retorno
Alvo

8,2% + IPCA
líquido de IR

IPCA
mínimo garantido

10,18%+IPCA
Retorno Alvo Equivalente¹

A RENTABILIDADE ALVO OU A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTAM GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A ISENÇÃO DE IR NÃO É
APLICÁVEL AO COTISTA TITULAR DE COTAS QUE REPRESENTEM 10% OU MAIS DA TOTALIDADE DAS COTAS EMITIDAS PELO FII OU CUJAS COTAS
LHE DEREM DIREITO AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO SUPERIOR A 10% DO TOTAL DE RENDIMENTOS AUFERIDOS PELO FII. CASO OS
REQUISITOS NÃO SEJAM OBSERVADOS, OS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELAS PESSOAS FÍSICAS FICAM SUJEITOS AO IRRF À ALÍQUOTA DE 20%.

Estratégia de Investimento
Projetos Preponderantemente
Residenciais na Cidade de São Paulo

Não Há Chamada de Capital

Robusta estrutura de garantias

Investidor Profissional
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Conforme páginas 244 e 245 do Prospecto

Cenário Macroeconômico
Apesar do impacto do cenário atual há perspectiva de crescimento para os próximos anos,
impulsionando o setor da construção civil.
PIB
3,5%

3,0%
1,9%

3,0% 3,0%

1,3% 1,3% 1,1%

0,5%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020P2021P2022P2023P

-3,5%

Medidas de isolamento restringem a mobilidade para as pessoas conseguirem
trabalhar e consumir e, portanto, a maior parte da contração do PIB estará
concentrada no gasto do consumidor, que despencou em todas as regiões.

O Itau BBA vem constantemente revisando as projeções do PIB altamente
impactado por: (1) crescimento global mais baixo; (2) propagação do vírus no
Brasil ainda intensa e persistente; e (3) expectativa de deterioração do cenário
fiscal no Brasil, que gera condições financeiras menos estimativas.
Para 2021, o Itau BBA projetou crescimento de 3,5%. Maior índice desde 2011.
O Copom reduziu a taxa básica de juros para o mínimo histórico de 2,00% a.a.,
com perspectiva de nova redução até o final de 2020.

-3,3%
-4,5%

Fonte: IBBA – 13 de Agosto de 2020
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/analises-economicas/projecoes/longo-prazo-agosto-2020
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Projeção da taxa
de juros e da
inflação em
mínima histórica

Conforme páginas 245 e 246 do Prospecto

SELIC

IPCA
10,7%

14,3% 13,8%
11,8%

11,0%

10,0%
7,3%

6,5%

7,0% 6,5%
4,5%
2,0%

Um dos principais
estímulos do setor
de construção civil
é a redução da
taxa de juros, que
impulsiona o
financiamento
imobiliário no país.

3,0% 3,5%

5,8% 5,9% 6,4%

6,3%

3,75%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P

2,9%

3,7% 4,3%
1,7%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020P2021P2022P2023P

TAXA DE JUROS REAL
7,02%
5,02%

4,22%

3,86%

3,94%

3,23%

2,65%

1,33%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2,8% 3,0% 3,0%

2017

2018

0,19%

0,30%

0,16%

2019

2020P

2021P

Fonte: Gestor, com informações do IBBA – 13 de Agosto de 2020
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/analises-economicas/projecoes/longo-prazo-agosto-2020
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Conforme páginas 246 e 247 do Prospecto

Mercado Imobiliário Residencial em São Paulo

Fonte: Gestor, com informações fornecidas pelo SECOVI-SP

Movimentação Histórica em Unidades acima de 45m² (0000)

Movimentação Histórica em Unidades (´0000)

Lançamento
Vendas
Estoque (Final do Ano)

65,3

Lançamento

49,2
39,0
38,2 38,1
37,1
36,6 34,5
35,8 35,9
34,2
33,3 34,0
32,8 31,6
31,4
29,9
28,3
28,3 28,5
27,0
24,9
23,8 25,7
23,6
23,0
22,6
21,6
20,2
20,1 19,4
16,2

20,9

18,8
16,9
14,2

29

13,2

13,5
11,1

17,3

12,4
13,0
11,5

13,3

13,6
13,8

12,0
10,8

13,9
7,6

10,1
3,6
1,8

2015

2019 atingiu o maior
volume de vendas de
unidades desde o inicio
da série histórica em 2004
na cidade de São Paulo.

7.570 lançamentos
13.913 vendidos

2020

2016

2017

2018

Estoque disponível
de unidades acima de 45 m²
é de 10.065 unidades, abaixo
da média estrutural de São Paulo
que é de:
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2019

13.784

mai/20

unidades

Estoque disponível está
aproximadamente 25% abaixo
da média estrutural de São Paulo.
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Sobre a Even
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Conforme página 89 do Prospecto

Even Construtora e Incorporadora S.A.
MAIS DE
40 ANOS DE
HISTÓRIA

1974

1999

2006

Fundação da Abc
Investmob

Certificação
ISSO 9000

Aquisição Acionária pela
Spinnker|Implementação
do Sistema ERP Inauguração
da Even Rio de Janeiro

2008

2012

Criação da marca Open
Criação da Even Vendas

Certificação
AQUA

2014

2016

Obtenção do
Selo Casa Azul

Inicio de operação
em urbanização
no Rio Grande do Sul

1978

2002

2007

2010

2013

2015

Fundação da Terepins
& Kalili

Criação da Even

IPO da Even Inauguração
da Even Minas Gerais
Aquisição de participação
da Menick

1ª empresa a integrar o ISE

Nova marca Even

Criação da Even More

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

Even | Empresa com
controle definido

CONTROLADORES
HOLDING OPERACIONAL

Nova Milano
Inv. (Melpar)

46,8%

Diretoria +
Conselho +
Tesouraria

4,2%

Free Float
(pulverizado) e
Outros

48,9%

Fonte: Gestor, com informações fornecidas pela EVEN.
http://ri.even.com.br
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Conforme página 90 do Prospecto

Redução expressiva da dívida líquida
HISTÓRICO DE
DÍVIDA LÍQUIDA
SOBRE PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

57%

3.000,00

54%
50%

2.500,00

48%

60%

51%

47%

50%

41%
2.000,00

40%

1.500,00

25%

30%

22%

1.000,00

20%

500,00

10%

-

0%
2012

2013

2014

2015

Divida Liquida

2016
Patrimonio

2017

2018

2019

Dívida Líquida/PL

Fonte: Gestor, com informações fornecidas pela EVEN.
http://ri.even.com.br
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Conforme página 90 do Prospecto

Even Construtora e Incorporadora S.A.
2010 até 1T2020
Unidades: 69 mil
VGV: R$ 28 bi

HISTÓRICO DE ENTREGAS

NÚMERO DE
UNIDADES E VALOR
GERAL DE VENDAS
ENTREGUE*
* valores para a parte Even

A EVEN EM 2019

R$ 2 bi
lançado

R$ 2,1 bi
vendido

R$ 1,8 bi
em terrenos

Fonte: Gestor, com informações fornecidas pela EVEN.
http://ri.even.com.br
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R$ 1,4 bi

empreendimentos
entregues
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Even II Kinea
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Conforme páginas 21 a 26 do Prospecto

OPORTUNIDADE

R$ 151.348.190
8,2% + IPCA líquido de IR¹ | 10,18%+IPCA de Retorno Equivalente²
A RENTABILIDADE ALVO OU A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTAM GARANTIA DE RENTABILIDADE
FUTURA. A ISENÇÃO DE IR NÃO É APLICÁVEL AO COTISTA TITULAR DE COTAS QUE REPRESENTEM 10% OU MAIS
DA TOTALIDADE DAS COTAS EMITIDAS PELO FII OU CUJAS COTAS LHE DEREM DIREITO AO RECEBIMENTO DE
RENDIMENTO SUPERIOR A 10% DO TOTAL DE RENDIMENTOS AUFERIDOS PELO FII. CASO OS REQUISITOS NÃO
SEJAM OBSERVADOS, OS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELAS PESSOAS FÍSICAS FICAM SUJEITOS AO IRRF À
ALÍQUOTA DE 20%.
¹ Rentabilidade utiliza como base, o cenário atual e está sujeita a alterações.
² Retorno Equivalente - Considerando IPCA de 3% e Gross-Up do imposto de 15%.
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Conforme páginas 244 e 250 do Prospecto

Investimento
Even e Kinea se uniram novamente para viabilizar a aquisição de terrenos
e desenvolver projetos em momento de retomada do mercado.
Fonte: Kinea Investimentos

Risco mitigado pelo
retorno mínimo de IPCA
oferecido pela Even:

Ciclo de Retomada do mercado: Projetos a serem investidos terão
previsão de início de vendas em 2021, beneficiando-se da melhoria dos
índices econômicos, confiança do consumidor e taxa de juros.
Investimento que agrega a expertise da Kinea na gestão de fundos
imobiliários com a expertise da Even no desenvolvimento e construção
de produtos imobiliários no mercado de São Paulo.
Estrutura mitiga riscos possuindo retorno mínimo
de IPCA e não participa do risco de estouro de custos.
Robusta estrutura de garantias
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Conforme páginas 54, 249 e 250 do Prospecto

Estratégia de Investimento

Fonte: Kinea Investimentos

Foco em projetos em
São Paulo com unidades
majoritariamente residenciais via
participação nas futuras receitas
de vendas dos projetos.

Processo de investimento
e monitoramento em linha com os
procedimentos já utilizados nos
fundos de desenvolvimento geridos
pela Kinea.

Estrutura de Garantia:
Alienação Fiduciária do Terreno
e Cotas da SPE detentora do
ativo e fiança da Even S.A.

Possibilidade de Upside com
a melhora no preço de venda
e velocidade - Downside limitado
a IPCA.

Participação do Itaú Unibanco
como cotista do Fundo em
até 9,5% do volume captado,
gerando alinhamento de interesse
com os cotistas. Mais informações
leia página 54 do Prospecto.

Even é um dos
mais importantes players
do mercado imobiliário.
Dois projetos já investidos.
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Conforme página 250 do Prospecto

Projetos Investidos

Fonte: Kinea Investimentos

Parque
Ibirapuera

Parque
Vila Lobos

Vila Mariana

Alto de Pinheiros

Região Nobre
de São Paulo

Terrenos que Permitem
Projetos Únicos

Lançamento Comercial
em 2021

Projetos em Alto
de Pinheiros e Vila Mariana.

Área de Terreno
superior a 6 mil m²

Projetos
em Aprovação
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Conforme páginas 249 e 250 do Prospecto

Cronograma Típico

Fonte: Kinea Investimentos

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Alocação do Fundo
Desenvolvimento do Projeto
Vendas
Construção
Transferência para o Banco
Projeção de Receita de Vendas

Os principais riscos do investidor
estão relacionados ao preço de
vendas, velocidade de lançamento
e execução da EVEN.

0%

0%

25%

75%
75%

Mitigado por regras robustas de opções de saída antecipada, além das
garantias de Alienação Fiduciária dos Terrenos e/ou das Cotas na SPE e fiança
da Even S.A., além da garantia de recompra do eventual estoque
remanescente ao final do prazo de duração do Fundo.
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Conforme página 255 do Prospecto

Sensibilidade Retorno Esperado

Fonte: Kinea Investimentos

CENÁRIOS DE RENTABILIDADE
STRESS

Retorno Alvo:

acima do IPCA,
líquido de IR.

Estrutura de investimentos
permite que investidor participe
dos upsides associados a
retomada do mercado, com
mitigação de risco através da
garantia mínima de rentabilidade.

Ganho de Preço

Desconto no Preço
RENTABILIDADE ALVO

8,2% a.a.

UPSIDE

BASE

0,0%

0,0%

0,2%

3,3%

6,1%

7,2%

8,2%

9,2%

10,2%

11,4%

IPCA

-40%

-35%

-30%

-20%

-10%

-5%

0%

5%

10%

20%

A RENTABILIDADE ALVO OU A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTAM GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A ISENÇÃO DE IR NÃO É APLICÁVEL AO
COTISTA TITULAR DE COTAS QUE REPRESENTEM 10% OU MAIS DA TOTALIDADE DAS COTAS EMITIDAS PELO FII OU CUJAS COTAS LHE DEREM DIREITO AO
RECEBIMENTO DE RENDIMENTO SUPERIOR A 10% DO TOTAL DE RENDIMENTOS AUFERIDOS PELO FII. CASO OS REQUISITOS NÃO SEJAM OBSERVADOS, OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS PELAS PESSOAS FÍSICAS FICAM SUJEITOS AO IRRF À ALÍQUOTA DE 20%.
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Conforme páginas 21 a 29 do Prospecto

Características do Fundo e da Oferta
Even II Kinea FII - Fundo de Investimento Imobiliário
OFERTA

TAXA ADMINISTRAÇÃO

400

1,45% a.a

do Patrimônio Líquido do Fundo.

PRAZO DE DURAÇÃO

7 anos

Fonte: Kinea Investimentos

MONTANTE TOTAL DA OFERTA

PATRIMÔNIO INVESTIDO

Considerando as emissões primaria e
secundária.

Alocados em 2 projetos de incorporação
imobiliária na cidade de São Paulo

R$ 151.348.190,00

TAXA PERFORMANCE

a contar de Fevereiro de 2020.

20%

sobre o que exceder o IPCA +6% a.a.

OBJETIVO E POLÍTICA
DE INVESTIMENTO
O objetivo do Fundo é gerar
ganhos de capital aos cotistas
em decorrência da aquisição de
Ativos Alvo em troca de participação
em percentual das receitas de
vendas em empreendimentos
imobiliários desenvolvidos
pela Even.

PÚBLICO ALVO
Investidores profissionais,
conforme definidos na Instrução CVM
nº 539.
REGIME DE COLOCAÇÃO
Melhores esforços.

VALOR NOMINAL UNITÁRIO

R$ 1.024,70
INVESTIMENTO MÍNIMO
POR INVESTIDOR
aproximadamente

R$ 300.000,00
COTAS ADICIONAIS
Até 20% das novas cotas inicialmente
ofertadas, ou seja, 17.640 novas cotas

R$ 58 mi

PERÍODO DE INVESTIMENTOS

18 meses
prorrogável por até 12 meses.
RETORNO ALVO

8,2% a.a.
acima do IPCA
RETORNO MÍNIMO

IPCA

líquido de taxas e custos
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Conforme páginas 69 a 83 do Prospecto

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 NO PROSPECTO E NO REGULAMENTO E AVALIAR OS FATORES DE RISCO
DESCRITOS NO PROSPECTO. 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 NO PROSPECTO, ANTES DE DECIDIR EM ADQUIRIR COTAS.
Risco Relacionado à Distribuição Parcial
A Oferta Primária poderá ser cancelada caso não seja subscrito o Montante Mínimo da Oferta Primária. Na ocorrência desta hipótese, o Administrador deverá cancelar a Oferta Primária e os
respectivos Pedidos de Reserva ou Pedidos de Subscrição firmados pelos Investidores. Adicionalmente, caso seja atingido o Montante Mínimo da Oferta Primária, mas não seja atingido o
Montante Total da Oferta Primária, o Fundo terá menos recursos para investir em Ativos Alvo e Ativos de Liquidez, podendo impactar negativamente na rentabilidade das Cotas.
Risco Relativo à Rentabilidade do Investimento
O investimento em Cotas de um fundo de investimento imobiliário é uma aplicação em valores mobiliários, 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 distribuídos aos Cotistas dependerão do resultado do Fundo, que por sua vez, dependerá
preponderantemente do investimento a ser realizado pelo Fundo, excluídas as despesas e encargos previstos para a manutenção do Fundo, na forma do Regulamento. Adicionalmente, vale
ressaltar que haverá um lapso de tempo entre a data de captação de recursos pelo Fundo e a data de início dos investimentos nos Ativos Alvo, desta forma, os recursos captados pelo
Fundo serão aplicados nos Ativos Financeiros, o que poderá impactar negativamente na rentabilidade esperada do Fundo.
Risco Tributário
A Lei nº 9.779/1999, estabelece que os fundos de investimento imobiliário devem distribuir, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos aos seus cotistas, apurados
segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e em 31 de dezembro de cada ano.
Nos termos da mesma lei, o fundo que aplicar recursos em empreendimentos imobiliários que tenham como incorporador, construtor ou sócio, cotista que detenha, isoladamente ou em
conjunto com pessoas a ele relacionadas, percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) das cotas emitidas pelo fundo, sujeita-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas para fins
de incidência da tributação corporativa cabível (IRPJ, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição ao Programa de Integração Social – PIS e Contribuição ao
Financiamento da Seguridade Social - COFINS).
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Os rendimentos e ganhos líquidos auferidos pelo Fundo em aplicações financeiras de renda fixa e renda variável sujeitam-se à incidência do IR Retido na Fonte de acordo com as mesmas
normas aplicáveis às aplicações financeiras de pessoas jurídicas, exceto em relação às aplicações financeiras referentes a letras hipotecárias,
certificados de recebíveis imobiliários, letras de crédito imobiliário e cotas de fundos de investimento imobiliário admitidas exclusivamente em bolsa de valores ou no mercado de balcão
organizado, nos termos da legislação tributária, podendo tal imposto ser compensado com aquele retido na fonte pelo Fundo quando da distribuição de rendimentos e ganhos de capital aos
cotistas.
Ainda de acordo com a Lei nº 9.779/1999, os rendimentos e os ganhos de capital auferidos quando distribuídos aos cotistas são tributados na fonte pela alíquota de 20% (vinte por cento).
Não obstante, de acordo com o artigo 3º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 11.033/2004, alterada pela Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, haverá isenção do Imposto de Renda
Retido na Fonte e na Declaração de Ajuste Anual das Pessoas Físicas com relação aos rendimentos distribuídos pelo Fundo ao Cotista pessoa física, desde que observados, cumulativamente,
os seguintes requisitos: (i) o Cotista pessoa física não seja titular de montante igual ou superior a 10% (dez por cento) das Cotas do Fundo; (ii) o Fundo receba investimento de, no mínimo,
50 (cinquenta) Cotistas; e (iii) as Cotas, quando admitidas a negociação no mercado secundário, sejam negociadas exclusivamente em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado.
Dessa forma, caso seja realizada uma distribuição de rendimentos pelo Fundo em qualquer momento em que tais requisitos não tenham sido atendidos, os Cotistas estarão sujeitos à
tributação a eles aplicável, na forma da legislação em vigor.
Adicionalmente, caso ocorra alteração na legislação que resulte em revogação ou restrição à referida isenção, os rendimentos e os ganhos de capital auferidos poderão vir a ser tributados no
momento de sua distribuição aos Cotistas, ainda que a apuração de resultados pelo Fundo tenha ocorrido anteriormente à mudança na legislação.
Assim, o risco tributário engloba o risco de perdas decorrente da criação de novos tributos, extinção de benefício fiscal, majoração de alíquotas, interpretação diversa da legislação vigente
sobre a incidência de quaisquer tributos ou a revogação de isenções vigentes, sujeitando o Fundo ou seus Cotistas a novos recolhimentos não previstos inicialmente.
Adicionalmente, caso haja um desenquadramento no regime tributário no âmbito das sociedades que desenvolvem os empreendimentos imobiliários nos quais o Fundo venha a investir,
ainda que indiretamente, o resultado dos Ativos Alvo e, consequentemente, do Fundo, poderão ser afetados negativamente.
Riscos de Mercado
Existe o risco de variação no valor e na rentabilidade dos Ativos Alvo e dos Ativos de Liquidez da carteira do Fundo, que pode aumentar ou diminuir, de acordo com as flutuações de preços,
cotações de mercado e dos critérios para precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez. Além disso, poderá haver oscilação negativa no valor das Cotas pelo fato de o Fundo poder
adquirir títulos que são remunerados por uma taxa de juros que sofrerá alterações de acordo com o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado para as datas de vencimento
desses títulos. Em caso de queda do valor dos Ativos Alvo e dos Ativos de Liquidez que compõem a carteira do Fundo, o patrimônio líquido do Fundo pode ser afetado negativamente. A
queda dos preços dos Ativos e dos Ativos de Liquidez integrantes da carteira pode ser temporária, não existindo, no entanto, garantia de que não se estendam por períodos longos e/ou
indeterminados.
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Riscos Relacionados a Fatores Macroeconômicos e Regulatórios
O Fundo está sujeito aos efeitos da política econômica praticada pelo governo e demais variáveis exógenas, tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou de
situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica, financeira ou regulatória que influenciem de forma relevante o mercado financeiro brasileiro ou o
setor imobiliário que poderia ser afetado por: (i) aumento das taxas de juros que poderiam reduzir a demanda por imóveis ou aumentar os custos de financiamento das sociedades
investidas ou ainda reduzir o apetite dos bancos comerciais na concessão de crédito tanto para incorporadoras como para compradores de imóveis; (ii) aumento da inflação que poderia
levar a um aumento nos custos de execução dos ativos alvo ou mesmo impactar a capacidade de tomar crédito dos compradores das unidades dos ativos alvo; e (iii) alterações da política
habitacional que poderia reduzir a disponibilidade de crédito para o financiamento das obras dos empreendimentos imobiliários ou mesmo do financiamento disponível para os compradores
das unidades dos empreendimentos imobiliários ou o custo de obras, com redução dos incentivos atualmente concedidos ao setor imobiliário. Tais mudanças poderiam impactar
negativamente os resultados dos empreendimentos imobiliários adquiridos pelo Fundo.
Riscos Relacionados a Fatores Macroeconômicos e Regulatórios
O Fundo está sujeito aos efeitos da política econômica praticada pelo governo e demais variáveis exógenas, tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou de
situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica, financeira ou regulatória que influenciem de forma relevante o mercado financeiro brasileiro ou o
setor imobiliário que poderia ser afetado por: (i) aumento das taxas de juros que poderiam reduzir a demanda por imóveis ou aumentar os custos de financiamento das sociedades
investidas ou ainda reduzir o apetite dos bancos comerciais na concessão de crédito tanto para incorporadoras como para compradores de imóveis; (ii) aumento da inflação que poderia
levar a um aumento nos custos de execução dos ativos alvo ou mesmo impactar a capacidade de tomar crédito dos compradores das unidades dos ativos alvo; e (iii) alterações da política
habitacional que poderia reduzir a disponibilidade de crédito para o financiamento das obras dos empreendimentos imobiliários ou mesmo do financiamento disponível para os compradores
das unidades dos empreendimentos imobiliários ou o custo de obras, com redução dos incentivos atualmente concedidos ao setor imobiliário. Tais mudanças poderiam impactar
negativamente os resultados dos empreendimentos imobiliários adquiridos pelo Fundo.
Entre medidas do governo brasileiro para controlar a inflação e implementar as políticas econômica e monetária envolveram, no passado recente, alterações nas taxas de juros,
desvalorização da moeda, controle de câmbio, controle de tarifas, mudanças na política habitacional, mudanças legislativas, entre outras. Essas políticas, bem como outras condições
macroeconômicas, têm impactado significativamente a economia e o mercado de capitais nacional. A adoção de medidas que possam resultar na flutuação da moeda, indexação da
economia, instabilidade de preços, elevação de taxas de juros ou influenciar a política fiscal vigente poderão impactar os negócios do fundo. Além disso, o governo federal, o BACEN e
demais órgãos competentes poderão realizar alterações na regulamentação do setor imobiliário ou nos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo ou, ainda, outros
relacionados ao próprio Fundo, o que poderá afetar a rentabilidade do Fundo.
Risco de Tributação em Decorrência da Falta de Informação do Custo de Aquisição de Cotas do Fundo.
Nos casos de liquidação do Fundo e/ou amortização extraordinária de Cotas do Fundo ("Evento”), todos os Cotistas são tributados à alíquota de 20% (nos termos da Lei nº 9.779), cabendo
ao Administrador a responsabilidade da apuração e a retenção do imposto de renda na fonte. Para tanto é necessária a informação do respectivo custo de aquisição das Cotas do Fundo,
ssss
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pelos cotistas, quando do momento de aquisição das referidas Cotas, seja em oferta primária de Cotas do Fundo, seja por meio de aquisição de Cotas do Fundo em mercado secundário,
mediante documento e/ou informação sistêmica idônea, sendo tais informações necessárias para a apuração de ganho de capital pelos Cotistas, fornecendo subsídio para o cálculo correto
do valor a ser retido a título de imposto de renda ("IR") no momento do Evento. na ausência do envio das referidas informações, pelo Cotista, quando solicitadas, o valor de aquisição das
Cotas do Fundo poderá ser considerado R$ 0,00 (zero), implicando em tributação inclusive sobre o valor de principal investido pelo Cotista no Fundo. Nesta hipótese, por não ter entregue
as informações solicitadas, o Cotista não poderá imputar quaisquer responsabilidades ao Administrador, ao Gestor, ao Custodiante ou ao Escriturador, sob o argumento de retenção
e recolhimento indevido de IR, não sendo devida pelo Administrador, pelo Gestor, pelo Custodiante ou pelo Escriturador qualquer multa ou penalidade, a qualquer título, em decorrência
desse fato.
Riscos de Liquidez e Descontinuidade do Investimento
Os fundos de investimento imobiliário representam modalidade de investimento em desenvolvimento no mercado brasileiro e são constituídos, por força regulamentar e legal, como
condomínios fechados, não sendo admitido resgate das Cotas, antecipado ou não, em hipótese alguma. Os cotistas poderão enfrentar dificuldades na negociação das cotas no mercado
secundário.
Tal dificuldade pode decorrer, inclusive, do fato de o Fundo ser destinado exclusivamente para Investidores Profissionais, de modo que as cotas de emissão somente poderão ser negociadas
entre investidores que atendam tal condição, sendo que, em razão de tal limitação, os investidores poderão encontrar dificuldades em negociar as Cotas de sua titularidade em mercado
secundário.
Adicionalmente, determinados Ativos e/ou Ativos de Liquidez do Fundo podem passar por períodos de dificuldade de execução de ordens de compra e venda, ocasionados por baixas ou
demanda e negociabilidade inexistentes. Nestas condições, o Administrador poderá enfrentar dificuldade de liquidar ou negociar tais Ativos e/ou Ativos de Liquidez pelo preço e no momento
desejados e, consequentemente, o Fundo poderá enfrentar problemas de liquidez.
Adicionalmente, a variação negativa dos Ativos e/ou Ativos de Liquidez poderá impactar o patrimônio líquido do Fundo. Na hipótese de o patrimônio líquido do Fundo ficar negativo, os
Cotistas podem ser chamados a aportar recursos adicionais no Fundo. Além disso, o Regulamento estabelece algumas hipóteses em que a Assembleia Geral de Cotistas poderá optar pela
liquidação do Fundo e outras hipóteses em que o resgate das Cotas poderá ser realizado mediante a entrega aos Cotistas dos Ativos e/ou Ativos de Liquidez integrantes da carteira do
Fundo. Em ambas as situações, os Cotistas poderão encontrar dificuldades para vender os Ativos e/ou os Ativos de Liquidez recebidos quando da liquidação do Fundo.
Riscos do Uso de Derivativos.
Existe a possibilidade de ocorrerem alterações substanciais nos preços dos contratos de derivativos, ainda que o preço à vista do ativo relacionado permaneça inalterado. O uso de
derivativos pode: (i) aumentar a volatilidade do Fundo; (ii) limitar ou ampliar as possibilidades de retornos adicionais; (iii) não produzir os efeitos pretendidos; e (iv) determinar perdas ou
ganhos aos Cotistas do Fundo. Adicionalmente, ainda os contratos derivativos sejam utilizados exclusivamente para proteção da carteira contra determinados riscos, não é possível evitar
totalmente perdas para os Cotistas se ocorrerem os riscos que se pretendia proteger. Por fim, os Cotistas poderão a vir a ter que realizar aportes adicionais no Fundo caso ocorram prejuízos
decorrentes da utilização dos derivativos.
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Risco do Investimento nos Ativos de Liquidez
O Fundo poderá investir nos Ativos de Liquidez que, pelo fato de serem de curto prazo e possuírem baixo risco de crédito, podem afetar negativamente a rentabilidade do Fundo.
Adicionalmente, os rendimentos originados a partir do investimento em Ativos de Liquidez serão tributados de forma análoga à tributação dos rendimentos auferidos por pessoas jurídicas
(tributação regressiva de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) a 15,0% (quinze por cento), dependendo do prazo do investimento) e tal fato poderá impactar
negativamente na rentabilidade do Fundo.
Riscos de Concentração da Carteira
O Fundo destinará os recursos captados na Oferta para a aquisição dos Ativos Alvo de acordo com a sua Política de Investimento. Independentemente da possibilidade de aquisição de
diversos Ativos Alvo pelo Fundo, inicialmente, o Fundo irá adquirir um número limitado de Ativos Alvo, o que poderá gerar uma concentração da carteira do Fundo.
O Fundo poderá adquirir valores mobiliários de poucas sociedades investidas, sendo que, além das limitações de investimento dispostas no Regulamento, não existirão quaisquer outros
critérios de concentração ou diversificação para os valores mobiliários que poderão compor a carteira do Fundo, o que implicará concentração dos investimentos do Fundo em valores
mobiliários de poucos emissores. Essa concentração poderá, eventualmente, acarretar perdas patrimoniais ao Fundo e aos cotistas do Fundo, tendo em vista, principalmente, que nesse
caso os resultados do Fundo dependerão dos resultados atingidos por essas poucas sociedades.
Risco de Crédito
Os ativos integrantes da carteira do Fundo podem estar sujeitos à capacidade de seus emissores ou devedores em honrar os compromissos de pagamento de juros e principal referentes a
tais ativos. Alterações nas condições financeiras dos emissores dos ativos de liquidez ou na percepção que os investidores têm sobre tais condições, bem como alterações nas condições
econômicas e políticas que possam comprometer a sua capacidade de pagamento, podem trazer impactos significativos nos preços e na liquidez dos ativos de liquidez. o Fundo poderá
incorrer em risco de crédito na liquidação das operações realizadas por meio de corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários que venham a intermediar as operações de compra
e venda de ativos em nome do Fundo. Na hipótese de falta de capacidade ou falta de disposição de pagamento de qualquer dos emissores de ativos ou das contrapartes nas operações
integrantes da carteira do Fundo, o Fundo poderá sofrer perdas, podendo inclusive incorrer em custos para conseguir recuperar os seus créditos.
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, sendo que, em caso de
não alienação de tais bens durante o processo de execução ou de excussão, o Fundo poderá vir a ter tais bens em seu patrimônio, inclusive imóveis, 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 titular dos CRI, conforme aplicável. Adicionalmente, a garantia eventualmente 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 eventuais garantias existentes no âmbito dos CRI poderá afetar negativamente o valor e a rentabilidade das Cotas.
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Cobrança dos Ativos e dos Ativos de Liquidez, Possibilidade de Aporte Adicional pelos Cotistas e Possibilidade de Perda do Capital Investido
Os custos incorridos com os procedimentos necessários à cobrança dos Ativos e dos Ativos de Liquidez integrantes da carteira do Fundo e à salvaguarda dos direitos, interesses e
prerrogativas dos Cotistas são de responsabilidade do Fundo, devendo ser suportados até o limite total de seu patrimônio líquido, sempre observado o que vier a ser deliberado pelos
Cotistas reunidos em Assembleia Geral de Cotistas. O Fundo somente poderá adotar e/ou manter os procedimentos judiciais ou extrajudiciais de cobrança de tais ativos, uma vez
ultrapassado o limite de seu patrimônio líquido, caso os titulares das Cotas aportem os valores adicionais necessários para a sua adoção e/ou manutenção. Dessa forma, havendo
necessidade de cobrança judicial ou extrajudicial dos Ativos e dos Ativos de Liquidez, os Cotistas poderão ser chamados a aportar recursos ao Fundo, para assegurar a adoção e
manutenção das medidas cabíveis para a salvaguarda de seus interesses. Nenhuma medida judicial ou extrajudicial será iniciada ou mantida pelo Administrador antes do recebimento
integral do referido aporte e da assunção pelos Cotistas do compromisso de prover os recursos necessários ao pagamento da verba de sucumbência a que o Fundo venha a ser
eventualmente condenado. O Administrador, o Gestor, o Custodiante e/ou qualquer de suas afiliadas não são responsáveis, em conjunto ou isoladamente, pela não adoção ou manutenção
dos referidos procedimentos e por eventuais danos ou prejuízos, de qualquer natureza, sofridos pelo Fundo e pelos Cotistas em decorrência da não propositura (ou prosseguimento) de
medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos, garantias e prerrogativas do Fundo, caso os Cotistas deixem de aportar os recursos necessários para tanto, nos
termos do Regulamento. Consequentemente, o Fundo poderá não dispor de recursos suficientes para efetuar a amortização e, conforme o caso, o resgate, em moeda corrente nacional, de
suas Cotas, havendo, portanto, a possibilidade de os Cotistas até mesmo perderem, total ou parcialmente, o respectivo capital investido.
O Fundo Poderá Realizar a Emissão de Novas Cotas, o que Poderá Resultar em uma Diluição da Participação do Cotista
O Fundo poderá captar recursos adicionais no futuro através de novas emissões de cotas por necessidade de capital ou para aquisição de novos ativos. Na eventualidade de ocorrerem
novas emissões, os Cotistas poderão ter suas respectivas participações diluídas, uma vez que o Regulamento do Fundo não concede aos atuais Cotistas o direito de preferência na
subscrição de Cotas.
Risco de Inexistência de Quórum nas Deliberações a Serem Tomadas pela Assembleia Geral de Cotistas
Determinadas matérias que são objeto de Assembleia Geral de Cotistas somente serão deliberadas quando aprovadas por maioria qualificada dos Cotistas. Tendo em vista que fundos
imobiliários tendem a possuir número elevado de Cotistas, é possível que as matérias que dependam de quórum qualificado fiquem impossibilitadas de aprovação pela ausência de quórum
para tanto (quando aplicável) na votação em tais Assembleias Gerais de Cotistas. A impossibilidade de deliberação de determinadas matérias pode ensejar, dentre outros prejuízos, a
liquidação antecipada do Fundo.
Risco de Governança
Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas, exceto se as pessoas abaixo mencionadas forem os únicos Cotistas ou mediante aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas
na própria Assembleia Geral de Cotistas ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à Assembleia Geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto: (i) o
Administrador ou o 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;
aa
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concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e (vi) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo. Tal restrição de voto pode trazer prejuízos às pessoas listadas nos
incisos “i” a “iv”, caso estas decidam adquirir Cotas.
Adicionalmente, somente terão direito a voto as Cotas integralizadas, de modo que o Cotista inadimplente com a sua
obrigação de integralizar as cotas não terá direito a voto.
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 através de contratos públicos ou
privados tendo por base a legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a este tipo
de operação financeira, em situações adversas de mercado poderá haver perdas por parte dos Cotistas em razão do dispêndio de tempo e recursos para dar eficácia ao arcabouço
contratual.
Risco de Potencial Conflito de Interesses

Os atos que caracterizem situações de conflito de interesses entre o Fundo e o Administrador, entre o Fundo e o Gestor, entre o Fundo e os Cotistas detentores de mais de 10% (dez por
cento) das Cotas do Fundo e entre o Fundo e o representante de Cotistas dependem de aprovação prévia, específica e informada em Assembleia Geral de Cotistas, nos termos do inciso XII
do artigo 18 da Instrução CVM nº 472/08. Quando da formalização de sua adesão ao Regulamento, os Cotistas manifestam sua ciência quanto à contratação, antes do início da distribuição
das Cotas do Fundo, das seguintes entidades pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro do Administrador: (i) o Gestor, para prestação dos serviços de gestão do Fundo e (ii) o
Coordenador Líder e instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, para prestação dos serviços de distribuição de Cotas do Fundo. Deste modo, não é possível
assegurar que as contratações acima previstas não caracterizarão situações de conflito de interesses efetivo ou potencial, o que pode acarretar perdas patrimoniais ao Fundo e aos Cotistas.
Caso a aquisição ou alienação de Cotas de FII Conflitados seja aprovada em Assembleia Geral de Cotistas, o Fundo poderá adquirir, com até a totalidade dos recursos obtidos por meio da
presente Oferta, cotas de FII administrados ou geridos, conforme o caso, pelo Administrador ou pelo Gestor, observados os critérios de elegibilidade descritos no item “Assembleia Geral
Extraordinária de Conflito de Interesses”, na página 55 do Prospecto. Por fim, caso a aquisição ou alienação de Cotas de FII Conflitados não seja aprovada em Assembleia Geral de Cotistas,
o Fundo poderá não encontrar outro ativo disponível no mercado que possua características semelhantes às das Cotas de FII Conflitados ou, ainda, com condições tais quais as obtidas na
negociação destes ativos, o que poderá prejudicar a rentabilidade do Fundo.
Risco Relativo à Concentração e Pulverização
Não há restrição quanto ao limite de Cotas que podem ser subscritas por um único cotista. Portanto, poderá ocorrer situação em que um único cotista venha a integralizar parcela
substancial das cotas de determinada emissão ou mesmo a totalidade das cotas do Fundo, passando tal cotista a deter uma posição expressivamente concentrada, fragilizando, assim, a
posição dos eventuais Cotistas minoritários. Nesta hipótese, há possibilidade de que deliberações sejam tomadas pelo Cotista majoritário em função de seus interesses exclusivos em
detrimento do Fundo e/ou dos Cotistas minoritários, observado o plano de oferta previsto no Prospecto de cada emissão do Fundo, conforme o caso.
Não Existência de Garantia de Eliminação de Riscos
Não há restrição quanto ao limite de Cotas que podem ser subscritas por um único cotista. Portanto, poderá ocorrer situação em que um único cotista venha a integralizar parcela
substancial das cotas de determinada emissão ou mesmo a totalidade das cotas do Fundo, passando tal cotista a deter uma posição expressivamente concentrada, fragilizando, assim, a
aaaa
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posição dos eventuais Cotistas minoritários. Nesta hipótese, há possibilidade de que deliberações sejam tomadas pelo Cotista majoritário em função de seus interesses exclusivos em
detrimento do Fundo e/ou dos Cotistas minoritários, observado o plano de oferta previsto no Prospecto de cada emissão do Fundo, conforme o caso.
Riscos de o Fundo vir a ter Patrimônio Líquido Negativo e de os Cotistas Terem que Efetuar Aportes de Capital
Durante o prazo de duração do Fundo, existe o risco de o Fundo vir a ter patrimônio líquido negativo e qualquer fato que leve o Fundo a incorrer em patrimônio líquido negativo culminará
na obrigatoriedade de os Cotistas aportarem capital no Fundo, caso a Assembleia Geral de Cotistas assim decida e na forma prevista na
Regulamentação, de forma que este possua recursos financeiros suficientes para arcar com suas obrigações financeiras. Não há como mensurar o montante de capital que os Cotistas
podem vir a ser obrigados a aportar e não há como garantir que após a realização de tal aporte, o Fundo passará a gerar alguma rentabilidade aos Cotistas.
Riscos Relativos ao 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 2.158-35, 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”.
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 e, consequentemente, o respectivo Ativo integrante do patrimônio do fundo.
Riscos Relativos ao Pré-Pagamento ou Amortização Extraordinária dos Ativos Alvo
Os Ativos Alvo poderão conter em seus documentos constitutivos cláusulas de pré-pagamento ou amortização extraordinária. Nesta hipótese, poderá haver dificuldades na identificação pelo
Gestor de Ativos Alvo que estejam de acordo com a Política de Investimento. Desse modo, o Gestor poderá não conseguir reinvestir os recursos recebidos com a mesma rentabilidade
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, pelo Gestor ou
pelo Custodiante, todavia, qualquer multa ou penalidade, a qualquer título, em decorrência desse fato.
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Risco Relativo ao Prazo de Duração Determinado do Fundo
Considerando que o Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, não é permitido o resgate de Cotas, salvo na hipótese de liquidação do Fundo. Caso os Cotistas decidam pelo
desinvestimento no Fundo, os mesmos terão que alienar suas cotas em mercado secundário, observado que os Cotistas poderão enfrentar falta de liquidez na negociação das Cotas no
mercado secundário ou obter preços reduzidos na venda das Cotas.
Risco de Elaboração do Estudo de Viabilidade pelo Gestor
No âmbito da primeira emissão das Cotas do Fundo, o estudo de viabilidade foi elaborado pelo Gestor, e, nas eventuais novas emissões de Cotas do Fundo o estudo de viabilidade também
poderá ser elaborado pelo Gestor, que é empresa do grupo do Administrador, existindo, portanto, risco de conflito de interesses. O estudo de viabilidade pode não ter a objetividade e
imparcialidade esperada, o que poderá afetar adversamente a decisão de investimento pelo Investidor.
Risco de o Fundo não captar a totalidade dos recursos previstos no Montante Total da Oferta
Existe a possibilidade de que, ao final do prazo de distribuição, não sejam subscritas todas as Novas 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 Primária. Tal fato pode reduzir a capacidade do Fundo diversificar sua carteira
e praticar a Política de Investimento nas melhores condições disponíveis.
Risco da Morosidade da Justiça Brasileira
O Fundo poderá ser parte em demandas judiciais relacionadas aos imóveis e ativos imobiliários, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Em virtude da morosidade do sistema judiciário
brasileiro, a resolução de tais demandas poderá não ser alcançada em tempo razoável. Ademais, não há garantia de que o Fundo obterá resultados favoráveis nas demandas judiciais
relacionadas aos Ativos e/ou Ativos de Liquidez e, consequentemente, poderá impactar negativamente no patrimônio do Fundo, na rentabilidade dos cotistas e no valor de negociação
das Cotas.
Risco Relativo à não Substituição do Administrador, 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 BACEN, bem como serem descredenciados, destituídos ou renunciarem às suas funções, hipóteses em que a sua
substituição deverá ocorrer de acordo com os prazos e procedimentos previstos no Regulamento. Caso tal substituição não aconteça, o Fundo será liquidado antecipadamente, o que pode
acarretar perdas patrimoniais ao Fundo e aos Cotistas.

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

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Conforme páginas 69 a 83 do Prospecto

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.
Adicionalmente, os recursos provenientes dos Ativos e dos Ativos de Liquidez serão recebidos em conta corrente autorizada do Fundo. Na hipótese de intervenção ou liquidação extrajudicial
da instituição financeira na qual é mantida a referida conta corrente, os recursos provenientes dos Ativos e dos Ativos de Liquidez lá depositados poderão ser bloqueados, podendo somente
ser recuperados pelo Fundo por via judicial e, eventualmente, poderão não ser recuperados, causando prejuízos ao Fundo e aos Cotistas.

Classe Única de Cotas
O Fundo possui classe única de cotas, não sendo admitido qualquer tipo de preferência, prioridade ou subordinação entre os Cotistas. O patrimônio do Fundo não conta com cotas de
classes subordinadas ou qualquer mecanismo de segregação de risco entre os Cotistas.
Risco referente à Participação das Pessoas Vinculadas na Oferta
A participação na Oferta de Investidores que sejam Pessoas Vinculadas pode ter um efeito adverso na liquidez das Cotas no mercado secundário, uma vez que as Pessoas Vinculadas
poderão optar por manter as suas Cotas fora de circulação. O Administrador, o Gestor e os Coordenadores da Oferta não têm como garantir que o investimento nas Cotas por Pessoas
Vinculadas não ocorrerá ou que as referidas Pessoas Vinculadas não optarão por manter suas Cotas fora de circulação, afetando negativamente a liquidez das Cotas.
Risco Relativo à Impossibilidade de Negociação das Novas Cotas até o Encerramento da Oferta
Conforme disposto no item “Distribuição e Negociação das Cotas”, na seção “Características da Oferta” na página 56 do Prospecto, as Novas Cotas de titularidade do investidor da Oferta
Primária somente poderão ser livremente negociadas no mercado secundário, em bolsa de valores administrada e operacionalizada pela B3, após a divulgação do Anúncio de Encerramento,
conforme cronograma estimativo da Oferta constante na página 60 do Prospecto. Sendo assim, o investidor deve estar ciente do impedimento descrito acima, de modo que, ainda que
venha a necessitar de liquidez durante a Oferta, não poderá negociar as Novas Cotas subscritas até o seu encerramento.
Risco de Indisponibilidade de Negociação das Cotas até o Encerramento da Oferta
O início da negociação das Cotas ocorrerá somente após a data de divulgação do Anúncio de Encerramento. Nesse sentido, cada Investidor deverá considerar a indisponibilidade de
negociação das Cotas no mercado secundário por até 180 (cento e oitenta) dias como fator que poderá afetar suas decisões de investimento.
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Risco Sistêmico
O preço dos Ativos Alvo e dos Ativos de Liquidez sofrem variações em função do comportamento da economia, sendo afetados por condições econômicas nacionais, internacionais e por
fatores exógenos diversos, tais como interferências de autoridades governamentais e órgãos reguladores nos mercados, moratórias, alterações da política monetária, podendo,
eventualmente, causar perdas aos cotistas. Esses fatores podem implicar desaquecimento de determinados setores da economia. A redução do poder aquisitivo pode ter consequências
negativas sobre o valor dos Ativos Alvo e dos recebíveis associados a tais Ativos Alvo, afetando os ativos adquiridos pelo Fundo, o que poderá prejudicar o seu rendimento. Adicionalmente,
a negociação e os valores dos ativos do Fundo podem ser afetados pelas referidas condições e fatores, podendo, eventualmente, causar perdas aos cotistas.
Riscos de Não Realização do Investimento
Não há garantias de que os investimentos pretendidos pelo Fundo estejam disponíveis no momento e em quantidade convenientes ou desejáveis à satisfação de sua Política de
Investimentos, o que pode resultar em investimentos menores ou mesmo na não realização destes investimentos. A não realização de investimentos em Ativos Alvo ou a realização desses
investimentos em valor inferior ao pretendido pelo Fundo, considerando os custos do Fundo, dentre os quais a Taxa de Administração, poderá afetar negativamente os resultados da
carteira e o Valor da Cota.
Risco de Oscilação do Valor das Cotas por Marcação a Mercado
As cotas dos fundos investidos, os valores mobiliários e os Ativos de Liquidez 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 da Cota do Fundo poderá sofrer
oscilações frequentes e significativas.

Risco de Não Pagamento de Rendimentos aos Investidores
É possível que o Fundo não possua caixa para a realização da distribuição de rendimentos aos investidores por uma série de fatores, como os citados, exemplificadamente, a seguir: (i) o
fato de os empreendimentos imobiliários estarem em fase de construção; ou (ii) carência no pagamento de juros dos valores mobiliários. Dessa forma, não há como garantir aos cotistas
qualquer pagamento de rendimento.
Riscos Atrelados aos Fundos Investidos
O Gestor e o Administrador desenvolvem seus melhores esforços na seleção, controle e acompanhamento dos ativos do Fundo. Todavia, a despeito desses esforços, pode não ser possível
para o Administrador identificar falhas na administração ou na gestão dos fundos investidos, hipóteses em que o Administrador e/ou Gestor não responderão pelas eventuais consequências.
Adicionalmente, determinados fundos investidos poderão ter taxa de saída. Neste sentido, o pagamento da taxa de saída poderá reduzir a rentabilidade do Fundo.
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Risco relativo à propriedade das Cotas e dos Ativos Alvo
Apesar de a carteira do Fundo ser composta predominantemente por Ativos Alvo, a propriedade das Cotas não confere aos Cotistas propriedade direta sobre tais ativos, ou seja, o cotista
não poderá exercer qualquer direito real sobre os Ativos Alvo e empreendimentos integrantes direta ou indiretamente do patrimônio do Fundo. Os direitos dos cotistas são exercidos sobre
todos os Ativos Alvo integrantes da carteira de modo não individualizado, proporcionalmente ao número de cotas detidas por cada cotista. Por outro lado, o cotista não responde
pessoalmente por qualquer obrigação, legal ou contratual, relativa aos imóveis e empreendimentos integrantes da carteira do Fundo ou do Administrador, salvo quanto à obrigação de
pagamento das cotas que subscrever.
Risco de inexistência de Ativo Alvo Específico
A rentabilidade do Fundo encontra-se vinculada ao sucesso da Política de Investimento do Fundo: o investimento nas Cotas caracteriza uma aplicação em valores mobiliários de
rentabilidade variável, o que significa que a rentabilidade a ser paga ao cotista dependerá: (i) da aquisição e posterior alienação de Ativos Alvo pelo Fundo; e (ii) do sucesso dos
empreendimentos imobiliários a serem desenvolvidos em parceria com a Even, em razão de que o pagamento dos ativos alvo estar vinculado à comercialização das respectivas unidades
desses respectivos empreendimento imobiliário. Nesse caso, os valores a serem distribuídos aos Cotistas dependerão, diretamente, dos resultados do Fundo, provenientes, primordialmente,
(i) da capacidade de identificação pela Even de ativos alvo que possam ser adquiridos pelo Fundo; (ii) da capacidade da Even de utilizar tais ativos alvo para o desenvolvimento de
empreendimentos imobiliários; e (iii) das vendas das unidades dos respectivos empreendimentos imobiliários. Não há garantia de sucesso da implementação da Política de Investimento, de
forma que não é possível garantir qualquer rendimento vinculado aos investimentos e operações do Fundo.
Risco relativo ao desenvolvimento imobiliário devido à extensa legislação
O desenvolvimento de empreendimentos imobiliários sujeita-se ao cumprimento de uma extensa legislação que define todas as condições para dar início a venda dos imóveis bem como
para concluir a entrega de um empreendimento. Atrasos na concessão de aprovações ou mudanças na legislação aplicável poderão impactar negativamente os resultados dos
empreendimentos imobiliários e consequentemente o resultado do Fundo.
Risco de Performance das Vendas dos Imóveis que compõem os Empreendimentos Imobiliários
Não há garantias que a performance de vendas esperada para um determinado empreendimento imobiliário ocorra conforme inicialmente esperado, tanto no que se refere ao preço de
vendas bem como a velocidade de vendas, o que poderá trazer impactos sobre a rentabilidade do empreendimento imobiliário e para o fundo.
Risco das atividades de construção
O desenvolvimento de empreendimentos imobiliários está totalmente associado à atividade de construção, que pode trazer impactos sobre o resultado do empreendimento uma vez que
vários eventos podem impactar negativamente o resultado de um determinado empreendimento imobiliário tais como: (i) aumento de custos de obras devido ao surgimento de eventos não
A
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esperados ou por aumento dos custos de matérias primas ou mão de obra; (ii) atrasos na conclusão das obras; (iii) custos adicionais de manutenção associados a entrega de
empreendimentos imobiliários com má qualidade. Na ocorrência de qualquer uma das hipóteses acima mencionadas, a rentabilidade de um empreendimento imobiliário poderá ser
prejudicada e, consequentemente a rentabilidade do Fundo.
Risco referente ao financiamento imobiliário dos clientes
Uma etapa importante relacionada ao desenvolvimento de empreendimentos imobiliários está associada ao repasse dos compradores das unidades dos empreendimentos imobiliários ao
sistema financeiro, etapa na qual os compradores devem obter financiamento junto a uma instituição financeira para liquidar o saldo devedor. Não há garantias que, ao se concluir a
construção de um empreendimento, haverá disponibilidade de financiamento imobiliário para financiar os compradores das unidades do empreendimento imobiliário bem como em quais
condições estarão disponíveis os financiamentos imobiliários. Mudanças nas regras de financiamento imobiliário bem como alterações de mercado que impactem as exigências dos credores
para concessão de financiamento imobiliário poderão impactar negativamente o resultado do empreendimento imobiliário e consequentemente o Fundo.
Risco de Sinistro
Os empreendimentos imobiliários serão amparados por seguros contratados pela Even SPE. Não há garantias que os seguros eliminarão todos os riscos associados ao desenvolvimento e/ou
construção do empreendimento imobiliário. No caso de sinistro envolvendo a integridade dos ativos do Fundo, os recursos obtidos em razão de seguro poderão ser insuficientes para
reparação dos danos sofridos e poderão impactar negativamente a rentabilidade do Fundo.
Risco de despesas extraordinárias
O Fundo, como proprietário dos Ativos Alvo, poderá estar sujeito a necessidade de alocar recursos adicionais para a conclusão dos empreendimentos imobiliários. A alocação de recursos
adicionais poderá impactar negativamente a rentabilidade do empreendimento imobiliário e consequentemente do Fundo.
Riscos socioambientais
Os Ativos Alvo e os empreendimentos imobiliários que venham a ser objeto de investimento direto ou indireto pelo Fundo podem estar sujeitos a risco de contingências socioambientais do
terreno, como, por exemplo, podas indevidas de vegetação, embargo, contaminação, tombamento, localização em terras de ocupação indígena ou quilombola e outras restrições de uso,
podendo acarretar na perda de substância econômica de tais ativos alvo e empreendimentos imobiliários.
Risco de desapropriação

Caso ocorra uma desapropriação dos imóveis de titularidade do Fundo, não há como garantir, de antemão, que o preço que venha a ser pago pelo poder público será justo, equivalente ao
valor de mercado, ou que, efetivamente, remunerará os valores investidos de maneira adequada. Dessa forma, a eventual desapropriação de qualquer um dos imóveis objetos dos
aaaaaaaa
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empreendimentos imobiliários poderá afetar adversamente e de maneira relevante as atividades do Fundo. Adicionalmente, outras restrições aos imóveis objetos dos empreendimentos
imobiliários também podem ser aplicadas pelo poder público, o que pode causar restrição na utilização a ser dada aos imóveis objetos dos empreendimentos imobiliários, tais como o
tombamento do próprio imóvel ou de área de seu entorno, incidência de preempção e ou criação de zonas especiais de preservação cultural, dentre outros, o que poderá trazer atrasos e/ou
modificações ao objetivo comercial inicialmente projetado, resultando em um efeito adverso para os negócios do fundo e, consequentemente, para a rentabilidade das Cotas.
Risco de Reclamação de Terceiros
Na qualidade de proprietária de imóveis e no âmbito de suas atividades, as sociedades investidas poderão responder a processos administrativos ou judiciais, o que poderá impactar
negativamente a rentabilidade do empreendimento imobiliário e consequentemente do Fundo.
Risco da Execução dos Acordos com a Even SPE, Even e Terceiros
O Fundo firmará uma série de acordos com a Even SPE, a Even e demais terceiros que definirão as regras para o investimento pelo Fundo. Não há garantias que o Fundo conseguirá obter
sucesso quando da execução de tais acordos ou que os parceiros irão cumprir as obrigações definidas em tais acordos. Além disso, não há também garantia que os parceiros terão
capacidade financeira para cumprir as obrigações definidas em tais acordos. Nesta hipótese, as atividades e os resultados do Fundo poderão ser impactados adversamente e, por
conseguinte, a rentabilidade dos Cotistas.

Risco de alavancagem
A Even SPE e a própria Even tomam financiamento para, sem limitação, financiar a construção dos empreendimentos imobiliários e demais necessidades financeiras, respectivamente.
Mudanças nas condições de mercado ou performance de vendas dos empreendimentos imobiliários ou dificuldades em repassar os compradores de imóveis poderão impactar o retorno dos
Ativos Alvo e, consequentemente, o Fundo.
Risco da concentração da parceira com a Even
Como o Fundo investirá em empreendimentos imobiliários a serem desenvolvidos exclusivamente em parceria com a Even e suas afiliadas, o Fundo poderá ser impactado pela ocorrência de
uma das seguintes situações: (i) a Even não conseguir apresentar os Ativos Alvo a serem analisados e adquiridos pelo Fundo; (ii) Even não cumprir as obrigações firmadas com o Fundo;
(iii) os empreendimentos imobiliários apresentarem problemas de execução, incluindo, sem limitação, aprovação dos empreendimentos, vendas, construção e repasse dos compradores,
entre outros; (iv) a Even não conseguir aportar os recursos suficientes para desenvolver os empreendimentos imobiliários nas Even SPE; (v) deterioração da situação financeira da Even ou
mesmo sua insolvência, que acabe por afetar (a) a decisão de potenciais compradores de adquirir unidades dos empreendimentos imobiliários; (b) a capacidade da Even de obter
financiamento para a construção dos empreendimentos imobiliários ou mesmo aportar caixa nos empreendimentos imobiliários; e (c) cumprir suas obrigações com o Fundo ou terceiros.
Mesmo que o Fundo venha a construir mecanismos que tenham por objetivo mitigar tais riscos associados a concentração de projetos com um único incorporador não há garantias que tais
mitigadores funcionarão e não impactarão retorno do Fundo.
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Risco de instabilidade decorrente do impacto da pandemia mundial 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.
Em 26 de fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso de paciente infectado com o novo coronavírus (Covid- 19) no Brasil. Neste sentido, além do exposto acima, não é possível prever
qual será o efeito do alastramento do vírus em âmbito nacional na economia do Brasil e nos negócios e resultados do Fundo.
Adicionalmente, tais surtos podem resultar em restrições às viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos,
fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela população, além da volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, podendo ocasionar um efeito
adverso relevante na economia global e/ou na economia brasileira, fatores que conjuntamente exercem um efeito adverso relevante na economia global e na economia brasileira e nos
negócios do Fundo.
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 do Fundo. Além disso, as mudanças materiais nas condições
econômicas resultantes da pandemia global do Covid-19 podem impactar a Oferta.
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Conforme páginas 95 e 96 do Prospecto

Outras Informações
Mais esclarecimentos a respeito do Fundo e/ou desta Oferta poderão ser obtidos nos endereços a seguir indicados:
Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10° andar. São Paulo – SP
http://www.intrag.com.br/Home.aspx/Home
Link para acesso direto aos Prospectos:
http://www.intrag.com.br/Fundos.aspx/Prospectos_Regulamentos (neste website clicar em “Prospectos”; após, clicar em “FII Even II Kinea – Prospecto Preliminar”)

Itaú Unibanco S.A.
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100. São Paulo – SP
www.itau.com.br
Link para acesso aos Prospectos: https://www.itau.com.br/private-bank/wealthmanagement/solucoes (neste website, clicar na aba “Produtos alternativos” e clicar
em “Prospecto Preliminar” na linha do “Even II Kinea FII”)
Itaú Corretora de Valores S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar (parte). São Paulo – SP
www.itaucorretora.com.br
Link para acesso ao Prospecto Preliminar: https://www.itaucorretora.com.br/pg-ofertas-publicas.aspx (neste website, na seção de “Ofertas em Andamento”, clicar
em “Prospecto Preliminar” na linha do “Even II Kinea FII”)
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Conforme páginas 95 e 96 do Prospecto

Outras Informações
Mais esclarecimentos a respeito do Fundo e/ou desta Oferta poderão ser obtidos nos endereços a seguir indicados:
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Rua Sete de Setembro nº 111, 5º andar. Rio de Janeiro – RJ
ou
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares. São Paulo – SP
http://www.cvm.gov.br
Link para acesso a este Prospecto Preliminar: www.cvm.gov.br (neste website, na parte esquerda da tela, clicar em “Informações de Regulados”; clicar em “Fundos de
Investimento”; clicar em “Consulta a Informações de Fundos”; clicar em “Fundos de Investimento Registrados”; digitar o nome do Fundo no primeiro campo disponível
“Even II Kinea Fundo de Investimento Imobiliário”; clicar no link do nome do Fundo; clicar em “Documentos Eventuais (assembleias, fato relevante, prospecto
distribuição, regulamento, etc)”; e, por fim, clicar em “Prospecto Preliminar”)
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

Praça Antônio Prado, nº 48. São Paulo – SP
http://www.b3.com.br
Link para acesso ao Prospecto Preliminar: www.b3.com.br, neste site acessar > Produtos e Serviços > Soluções para Emissores > Ofertas públicas / Saiba mais >
Ofertas em andamento > Fundos > “Even II Kinea Fundo de Investimento Imobiliário - 2ª Emissão” e, então, localizar o documento requerido.

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

MATERIAL PUBLICITÁRIO
O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM OU DA ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS
OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR, DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES
PRESTADORAS DE SERVIÇOS, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DOS ATIVOS QUE CONSTITUÍREM SEU OBJETO
OU, AINDA, DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.
Ao considerar a aquisição das cotas do Fundo, os potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação sobre o Fundo. É recomendada a
leitura cuidadosa tanto do Prospecto quanto do Regulamento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao Objetivo e Política de
Investimento do Fundo, bem como as tratem dos Fatores de Risco a que o Fundo está exposto.
O investimento no Fundo apresenta riscos para o investidor. Ainda que o Administrador e o Gestor mantenham 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. Qualquer rentabilidade
obtida pelo Fundo não representa garantia de rentabilidade futura. O Fundo não conta com garantia do Administrador, do Gestor, do Custodiante, do
Coordenador Líder e/ou do Coordenador Contratado (ou dos terceiros habilitados para prestar tais serviços de distribuição de cotas), de qualquer mecanismo
de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
As cotas deverão ser subscritas até a data de encerramento da Oferta. Quando da subscrição das cotas, o investidor deverá assinar o Boletim de Subscrição e
o Termo de Ciência de Risco e Adesão ao Regulamento, em que declara ser Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539/13, e atesta que
tomou ciência do teor do Regulamento, do Prospecto e dos riscos associados ao investimento no Fundo, descritos no item 6 do Regulamento e na seção
“Fatores de Risco” do Prospecto, bem como que tomou ciência da Política de Investimento descrita no item 4 do Regulamento, da possibilidade de ocorrência
de patrimônio líquido negativo e, neste caso, de sua responsabilidade por consequentes aportes adicionais de recursos.

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

