
Não Corporativo

MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES 

DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL SEÇÃO FATORES DE RISCO 

CONSTANTE NAS PÁGINAS 89 A 101 DO PROSPECTO

KINEA RENDA 

IMOBILIÁRIA FII
7ª emissão

Edifício Diogo Moreira - SP



Não Corporativo

Nascemos em 2007 
em sociedade com o 
Banco Itaú como uma 
casa de investimentos 
alternativos.

Nos transformamos 
em uma plataforma 
especializada 
em investimentos 
específicos 

Hoje contamos com

97 colaboradores

R$ 59,8 bi
de recursos sob gestão sendo 
R$ 13,6 bi em imobiliário

Data base: Set/2020 Fonte: Kinea Investimentos

MATERIAL PUBLICITÁRIO Conforme página 109 do Prospecto 

Nossa Trajetória

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

SEÇÃO FATORES DE RISCO CONSTANTE NAS PÁGINAS 89 A 101 DO PROSPECTO
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Não Corporativo

MATERIAL PUBLICITÁRIO Conforme página 109 do Prospecto 

Somos uma 
plataforma de 
investimentos 
específicos
com foco em: 

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

SEÇÃO FATORES DE RISCO CONSTANTE NAS PÁGINAS 89 A 101 DO PROSPECTO

Fundos Líquidos

R$ 39 bi

Fundos Imobiliários

R$ 14 bi

Private Equity

R$ 3 bi

Infraestrutura

R$ 4 bi

3

Os valores constantes no presente slide foram arredondados para maior
Data base: Set/2020 Fonte: Kinea Investimentos



Não Corporativo

MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES 

DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL SEÇÃO FATORES DE RISCO 

CONSTANTE NAS PÁGINAS 89 A 101 DO PROSPECTO

Fundos 
Imobiliários

Edifício Boulevard Corporate Tower - MG



Não Corporativo

MATERIAL PUBLICITÁRIO

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

SEÇÃO FATORES DE RISCO CONSTANTE NAS PÁGINAS 89 A 101 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;

Os Fundos Imobiliários sob nossa gestão possuem mais 

de 270.000 investidores individuais (~26% da base de Mercado);

Nossos portfolios são compostos por 755.600 m² de lajes 

e galpões logísticos, R$ 4,14 bilhões em VGV de empreendimentos 

residenciais e comerciais e R$ 8,44 bilhões em CRI.

Conforme página 109 do Prospecto 

Data base: Set/2020 
Fonte: Kinea Investimentos
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Não Corporativo

MATERIAL PUBLICITÁRIO

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

SEÇÃO FATORES DE RISCO CONSTANTE NAS PÁGINAS 89 A 101 DO PROSPECTO

Equipe com longa experiência 
em Real Estate com passagem pelas principais 
empresas do segmento imobiliário.  
Tempo médio de experiência de 12 anos

Equipe composta por 25 profissionais 
que atuam nas diversas fases do ciclo de 
investimento  (estruturação, aquisição e 
desinvestimento, gestão dos ativos imobiliários, 
relacionamento com inquilinos e gestão de 
locações, gestão predial, controladoria, analise 
de credito, controle de garantias, entre outros)

Fonte: Kinea Investimentos 

Conforme página 111 do Prospecto 

Kinea Fundos Imobiliários

Cargos chave da equipe com expertise 
de mais de 10 anos somente no KNRI11 
e experiência adquirida ao longo dos 
diferentes momentos de mercado

Baixa rotatividade de profissionais aliado 
a processos robustos de investimento e 
monitoramento permitem que as estratégias 
performem mesmo em momentos de turbulência 
de mercado, extraindo o melhor dos portfolios. 
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Não Corporativo

MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES 

DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL SEÇÃO FATORES DE RISCO 

CONSTANTE NAS PÁGINAS 89 A 101 DO PROSPECTO

Kinea Renda 
Imobiliária FII 
KNRI11

Edifício Lagoa Corporate - RJ



Não Corporativo

Kinea Renda é um Fundo Imobiliário

Que busca investir recursos numa carteira 
diversificada de imóveis composta por 
edifícios corporativos e centros de distribuição 
de bom padrão construtivo, preferencialmente 
prontos, alugados para grandes empresas 
nacionais e multinacionais

MATERIAL PUBLICITÁRIO

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

FATORES DE RISCO CONSTANTE NAS PÁGINAS 89 A 101 DO PROSPECTO

Conforme página 69 do Prospecto 

10

755.600 m² de ABL

VALOR DE MERCADO ATUAL:

R$ 3,88 bi
*Área Bruta locável.

Data Base: Set/ 2020

Fonte: Kinea Investimentos
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Não Corporativo

Portfólio de Imóveis do Fundo

MATERIAL PUBLICITÁRIO

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

SEÇÃO FATORES DE RISCO CONSTANTE NAS PÁGINAS 89 A 101 DO PROSPECTO

Conforme página 69 do Prospecto 

Data Base: Set/2020

Fonte: Kinea Investimentos

9

SÃO PAULO

Athenas – Pinheiros | ABL: 6.230 m2

Joaquim Floriano – Itaim | ABL: 3.197 m2

Bela Paulista – Consolação | ABL: 6.521 m2

Edifício Madison – Vila Olímpia | ABL: 8.432 m2

Diogo Moreira – Pinheiros | ABL: 12.105 m2

Edifício São Luiz – Itaim | ABL: 11.354 m2

PIB Sumaré | ABL: 13.600 m2 

Global Jundiaí | ABL: 42.492 m2
Jundiaí Industrial Park | ABL: 75.976 m2 

SUMARÉ / SP

JUNDIAÍ / SP

Centro de Distribuição Mogi das Cruzes | ABL: 69.113 m2

MOGI DAS CRUZES/ SP

LOUVEIRA/ SP

Centro de Distribuição Bandeirantes | ABL: 99.729 m2

Centro de Distribuição Pouso Alegre |  ABL: 87.750 m2

Botafogo Trade Center – Botafogo | ABL: 8.083 m2
Buenos Aires Corporate – Centro | ABL: 6.855 m2
Edifício Lagoa Corporate – Humaitá | ABL: 11.687 m2 

RIO DE JANEIRO/ RJ

Edifício Boulevard Corporate Tower  |  ABL: 20.246 m2

CABREUVA/ SP

Centro de Distribuição Cabreuva | em desenvolvimento 

ITAQUA / SP

Centro de Distribuição Itaqua | ABL: 30.698 m2 



Não Corporativo

Portfólio de Imóveis do Fundo

MATERIAL PUBLICITÁRIO

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

SEÇÃO FATORES DE RISCO CONSTANTE NAS PÁGINAS 89 A 101 DO PROSPECTO

Conforme página 88 do Prospecto 

Data Base: Set/ 2020

Fonte: Kinea Investimentos

Aquisições Recentes

ED. DIOGO MOEIRA ED. SÃO LUIZ CD CABREÚVA 
(em desenvolvimento)

VALOR DE COMPRA DE R$ 286 MM

100% locado
para Bunge através de 
contrato atipico

VALOR DE COMPRA DE R$ 141 MM

100% locado
para grandes empresas 
nacionais e multinacionais

INVESTIMENTO DE EM ANDAMENTO

100% locado
para grandes empresa 
de varejo
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Não Corporativo

Rentabilidade Kinea Renda

MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES 

DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL SEÇÃO FATORES DE RISCO

Conforme página 59 do Prospecto 

Data Base: Set/2020

Fonte: Kinea Investimentos

Rentabilidade do Fundo 
considerando a distribuição 
de renda ao longo do 
tempo, variação da cota no 
mercado secundário e a 
rentabilidade do CDI

1
no 

período. Considera-se como 
exemplo  um investidor que 
tenha comprado 
as cotas em uma das 6 
emissões já realizadas.

1ª emissão 2ª emissão 3ª emissão 4ª emissão 5ª emissão 6ª emissão

15/09/2010 08/07/2011 13/01/2012 01/02/2013 21/07/2017 05/04/2019

Valor Referencial da Cota2 100,58 112,86 122,80 163,43 144,48 144,36

Variação da Cota 51,27% 36,98% 27,52% 0,78% 11,38% 11,45%

Renda Distribuída 158,90% 124,77% 104,66% 60,03% 23,95% 9,16%

Rentabilidade Total 210,16% 161,75% 132,18% 60,82% 35,33% 20,62%

CDI no Período1 123,45% 106,21% 95,53% 81,06% 16,46% 5,65%

Rentabilidade FI X CDI 170,25% 152,29% 138,36% 75,03% 214,64% 365,13%

Ibovespa3 no Período 38,90% 53,79% 59,95% 56,75% 46,25% -2,58%

1. Certificado de Depósito Interbancário, adotado nesta tabela, como mera referência econômica e não como meta ou parâmetro de performance do Fundo;
2. Os valores referenciais da cota das emissões foram ajustados para refletir o desmembramento de cotas ocorrido em 02 de Junho de 2014;
3. Ibovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações do mercado de ações brasileiro. Sua relevância advém do fato de o Ibovespa retratar o comportamento dos principais papéis negociados na B3.  
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Não Corporativo

MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES 

DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL SEÇÃO FATORES DE RISCO 

CONSTANTE NAS PÁGINAS 89 A 101 DO PROSPECTO

Panorama do 
Mercado 
Imobiliário

Edifício Joaquim Floriano - SP



Não Corporativo

Panorama do Mercado Imobiliário – Geral

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

SEÇÃO FATORES DE RISCO CONSTANTE NAS PÁGINAS 89 A 101 DO PROSPECTO

MATERIAL PUBLICITÁRIO

A melhora da atividade econômica já em 2021, deverá amenizar os impactos trazidos 
pelo Covid-19 e contribuir para expansão das empresas, que aliado a juros baixos e inflação 
sobre controle, são historicamente benéficos ao setor imobiliário contribuindo para aumento 
da demanda por espaços corporativos e logísticos, especialmente em São Paulo.

O zoneamento restritivo na cidade de São Paulo (foco da alocação pelo Fundo) dificulta 
substancialmente o desenvolvimento de novos empreendimentos limitando a oferta de edifícios 
corporativos e mantendo a relação da oferta/ demanda equilibrada nas regiões. Em relação ao 
setor logístico, produtos de qualidade e bem localizados tem apresentado boa performance de 
locação. 

Regiões consolidadas e com produtos de qualidade continuarão a ser demandadas 
por empresas que se encontram atualmente em regiões secundárias ou então instaladas 
em produtos de qualidade inferior. 
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Conforme página 252 e 254 do Prospecto
Página 6 e 7 do Estudo de Viabilidade



Não Corporativo

Panorama do Mercado Imobiliário – Corporativo SP 

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

SEÇÃO FATORES DE RISCO CONSTANTE NAS PÁGINAS 89 A 101 DO PROSPECTO

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Mercado imobiliário corporativo passou por ajustes nos 
últimos anos com vacância saindo de 2% em 2011 para 
mais de 20% em 2016. Isso permitiu que inquilinos 
negociassem condições mais favoráveis;

Apesar da crise mundial gerada pela 
COVID-19 ter impactado a velocidade dos processos 
de locação, já é possível observar um início de 
movimentação das empresas, porém 
com tomada de decisão ainda lenta; 

Passado o pico histórico de vacância no ano de 2016, 
a cidade de São Paulo iniciou processo de retomada no 
início de 2019 com sinais de retomada de preços de locação 
e redução de vacância em regiões mais consolidadas;

Nos próximos meses deve ocorrer uma estabilidade 
nos preços pedidos de locação e um leve aumento de 
áreas vagas, porém mantendo um mercado equilibrado 
e perspectivas de retomada a médio prazo tendo em 
vista a oferta controlada de novos produtos por conta 
da falta de terrenos e restrições impostas pelo 
zoneamento.

Disponibilidade de áreas em regiões mais consolidadas, 
mesmo que pequena, fará com que empresas instaladas em 
regiões secundárias ou em prédios com especificações 
técnicas insatisfatórias migrem para edifícios mais modernos 
nessas regiões consolidadas.

Data Base: Set/2020

Fonte: Kinea Investimentos
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Conforme página 25 do Prospecto
Página 9 do Estudo de Viabilidade



Não Corporativo

MATERIAL PUBLICITÁRIO

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

SEÇÃO FATORES DE RISCO CONSTANTE NAS PÁGINAS 89 A 101 DO PROSPECTO

Panorama do Mercado Imobiliário - Corporativo SP 
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Conforme página 255 do Prospecto
Página 9 do Estudo de Viabilidade



Não Corporativo

Panorama do Mercado Imobiliário – Logístico SP

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

SEÇÃO FATORES DE RISCO CONSTANTE NAS PÁGINAS 89 A 101 DO PROSPECTO

MATERIAL PUBLICITÁRIO

O mercado logístico mesmo com o cenário de crise, teve um aumento do volume de espaços 
ocupados, com uma estabilidade na taxa de vacância, com relação ao ano de 2019.

Preços pedidos de locação atualmente estão estáveis em comparação aos últimos anos, mas as 
condições comerciais praticadas nas regiões primárias e mais consolidadas já se encontram 
menos flexíveis. Naquelas regiões menos consolidadas ainda é possível encontrar condições 
comerciais mais flexíveis incluindo carências e descontos agressivos.

Mercado de logística de São Paulo passa por transição dadas novas entregas e redução de áreas 
ocupadas. Movimento fly to quality deve levar a recuperação, em regiões mais próximas da 
capital de São Paulo. Devido ao momento em que estamos enfrentando, o mercado de logística 
tornou-se ainda mais atrativo para novos desenvolvimentos. Empresas do segmento de e-
commerce, atacado/varejo e logística, começaram a buscar empreendimentos de maior qualidade 
e mais próximos de São Paulo Capital para atender o grande volume de compras online.

Data Base: Set/2020

Fonte: Kinea Investimentos
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Conforme página 261 do Prospecto
Página 15 do Estudo de Viabilidade



Não Corporativo

MATERIAL PUBLICITÁRIO

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

SEÇÃO FATORES DE RISCO CONSTANTE NAS PÁGINAS 89 A 101 DO PROSPECTO

Panorama do Mercado Imobiliário – Logístico SP

Data Base: Set/2020

Fonte: Kinea Investimentos
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Conforme página 264 do Prospecto
Página 18 do Estudo de Viabilidade



Não Corporativo

MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES 

DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL SEÇÃO FATORES DE RISCO

CONSTANTE NAS PÁGINAS 89 A 101 DO PROSPECTO

Perspectivas 
Futuras

Edifício São Luiz - SP



Não Corporativo

MATERIAL PUBLICITÁRIO

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

SEÇÃO FATORES DE RISCO CONSTANTE NAS PÁGINAS 89 A 101 DO PROSPECTO

Perspectivas Futuras - Mercado de FIIs

Data Base: Set/2020

Fonte: Kinea Investimentos

Projeções do mercado para os próximos anos 
demonstram que teremos um cenário de inflação 
controlada e por consequência juros próximos das 
mínimas históricas.

Passado o cenário econômico desafiador causado 
pelo Covid-19 a expectativa é que tenhamos 
crescimento econômico nos próximos anos. 
Avanço das reformas econômicas pretendidas pelo 
governo podem acelerar esse  crescimento.

Apesar do stress recente na economia, 
juros futuros de curto prazo ainda sinalizam um 
cenário de juros baixo nos próximos anos. 

Combinação de inflação controlada, juros baixo e 
crescimento do PIB são ótimo catalisadores para o 
segmento imobiliário e por conseguencia para os ativos 
do Kinea Renda tendo em vista sua qualidade 
diferenciada perante seus pares.
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Conforme página 267 do Prospecto
Página 21 do Estudo de Viabilidade



Não Corporativo

% VARIAÇÃO IGP-M

% VARIAÇÃO IPCA

SELIC (final do ano)

MATERIAL PUBLICITÁRIO

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

SEÇÃO FATORES DE RISCO CONSTANTE NAS PÁGINAS 89 A 101 DO PROSPECTO

Perspectivas Futuras - Mercado de FIIs

Data Base: Agosto de 2020 | Fonte: Kinea Investimentos
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% VARIAÇÃO REAL PIB

Conforme página 268 do Prospecto
Página 22 do Estudo de Viabilidade



Não Corporativo

MATERIAL PUBLICITÁRIO

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

SEÇÃO FATORES DE RISCO CONSTANTE NAS PÁGINAS 89 A 101 DO PROSPECTO

Perspectivas Futuras - Mercado de FIIs

Data Base: Set/2020

Fonte: Kinea Investimentos
Mercado de FIIs vem apresentando crescimento consistente nos últimos anos.

Crescimento ocorre tanto no numero de fundos e volume dos fundos listados como também no 
numero de CPFs cadastrados na bolsa, gerando maior liquidez no mercado secundário. 

Crescimento decorre basicamente de 3 fatores:

Queda na taxa de juros para patamares mínimos com expetativa da manutenção desses patamares 
nos próximos anos

Maior conhecimento dos investidores pessoa física em relação a classe de ativos.

Investidores institucionais (FOFs, fundações, fundos de investimento, etc) vem aumentando 
participação nas ofertas tendo em vista as perspectivas futuras positivas da classe de ativos

21

Conforme página 268 do Prospecto
Página 22 do Estudo de Viabilidade



Não Corporativo

MATERIAL PUBLICITÁRIO

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

SEÇÃO FATORES DE RISCO CONSTANTE NAS PÁGINAS 89 A 101 DO PROSPECTO

Perspectivas Futuras - Mercado de FIIs
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Conforme página 269 do Prospecto
Página 23 do Estudo de Viabilidade

PATRIMÔNIO LÍQUIDO X VALOR DE MERCADO DOS FIIS LISTADOS NÚMERO DE INVESTIDORES

29 38 45
130

214

2016 2017 2018 2019 2020

Volume médio diário negociado (ADTV)

VOLUME MÉDIO DIÁRIO



Não Corporativo

MATERIAL PUBLICITÁRIO

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

SEÇÃO FATORES DE RISCO CONSTANTE NAS PÁGINAS 89 A 101 DO PROSPECTO

Perspectivas Futuras - Mercado Corporativo Pós Pandemia

Data Base: Set/2020 | Fonte: Kinea Investimentos

Mercado de compra e venda de ativos corporativos aqueceu 
com grandes transações focadas principalmente em ativos 
de qualidade e em localizações consolidadas; processo 
liderado por fundos imobiliários existentes ou estreantes, 
refletindo apetite dos investidores para a classe de ativos e 
entendimento que ativos de qualidade serão menos 
impactados pela crise e pelos novos hábitos.

Processos de locação ocorrendo mais lentamente 
dada a postergação da ocupação total dos espaços 
até houver maior segurança (vacina) e também devido 
a reavaliação do modelo de ocupação.  

O Home Office passará a ser adotado por grande parte 
das empresas mas acreditamos que reduções de áreas 
tendem a ser compensadas por um menor adensamento 
nos escritórios  e por necessidades de criação de espaços 
para vídeo conferências e reuniões virtuais que devem 
ocorrer fora das mesas de trabalho e também mais espaços 
para interação das equipes que agora não estarão 100% 
do tempo no escritório. 

Recuperação econômica mais rápida do que a projetada 
tende a acelerar o movimento de retomada dos 
processos de locação com impactos positivos nos 
indicadores de mercado.
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Conforme página 253 do Prospecto
Página 7 do Estudo de Viabilidade
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
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Data Base: Agosto de 2020| Fonte: Kinea Investimentos

Mercado de logística teve um grande impulso com a 
pandemia especialmente naquelas regiões localizadas mais 
próximas dos grandes centros urbanos por conta do 
aumento de fluxo do e-commerce e ainda por conta da 
necessidade dos grandes operadores logísticos e varejistas 
estarem próximos do cliente final visando uma entrega 
rápida das mercadorias.

Processos de locação ocorrendo no mesmo ritmo pré
pandemia com ocupantes buscando espaços maiores, 
mais eficientes e mais próximos dos grandes centros 
urbanos. Recuperação econômica mais rápida do que a 
projetada tende a acelerar esse movimento.

No Estado de São Paulo temos notado que o mercado tem 
apresentado um bom volume de demandas em especial 
num raio de até 30km da cidade de São Paulo entretanto 
centros logísticos localizados num raio de até 60km da 
cidade de São Paulo também vem apresentando um 
processo crescente de demandas por novos espaços.

Mercado de compra e venda de ativos logísticos 
também se aqueceu com grandes transações em função 
do aumento da demanda; processo liderado por fundos 
imobiliários existentes ou estreantes, refletindo apetite 
dos investidores para a classe de ativos.

Perspectivas Futuras - Mercado Logistico Pós Pandemia
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Conforme páginas [•] a [•] do Prospecto 

• A realização da 7ª emissão permite dar sequencia a aquisição de 
ativos de qualidade e bem localizados  que atualmente se 
encontram em processo de diligência ou estágio avançado de 
negociação que totalizam aproximadamente R$700MM conforme 
tabela abaixo:

• Entendemos que nesse momento existem boas oportunidades 
de investimento para aquisição de ativos de qualidade que 
acreditamos que se beneficiarão do ciclo de recuperação 
econômica, beneficiando os participantes que se posicionarem 
nesse momento. Alguns dos ativos em prospecção são 
irreplicáveis dadas as limitações impostas pelo zoneamento da 
cidade de São Paulo.

Racional – Aspectos Gerais 

ATIVO VOLUME APROX TIPOLOGIA ESTÁGIO

Edifício 
Corporativo SP

R$250MM Escritório AAA MOU assinado

Edifício 
Corporativo SP

R$250MM Escritório AA
Em discussão 
de MOU

Centro 
Logístico SP

R$200MM Logístico AAA
Em negociação 
avançada

As aquisições planejadas aumentarão a base de receita do Fundo trazendo 
uma maior diversificação nessa base de receita de locação. Adicionalmente 
as aquisições acima descritas foram estruturadas para que vacâncias de 
curto prazo não impactem negativamente a geração de renda dos ativos. 

Novas aquisições contribuirão para o crescimento dos dividendos do Fundo 
na medida que a vacância diminua no decorrer do ciclo de crescimento 
imobiliário; 

Diversificação da carteira com maior foco em edifícios corporativos 
e logísticos no Estado de São Paulo;

O crescimento do Fundo viabiliza um aumento de liquidez em 
Bolsa e favorece a valorização das cotas, uma vez que permite a entrada 
de investidores de diferentes portes.
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Por que o KNRI11?

Portfolio composto 
por 19 ativos
com equilíbrio entre ativos 
corporativos e logísticos, com 
maior foco em São Paulo 
(~62%);  Novas alocações 
buscarão aumentar a participação 
de ativos no mercado de São 
Paulo no portfolio;

~ 47% das receitas
advindas de contratos 
atípicos de locação
com inquilinos de boa 
qualidade de crédito, gerando 
perenidade e resiliência na 
distribuição de dividendos;

R$ 240 milhões
obras de Cabreúva
Potencial de aumento de 
dividendos advindos da 
alocação do caixa, que hoje 
encontram-se investidos em 
Renda Fixa, da redução da taxa 
de administração do Fundo e 
da redução da vacância;

Maior FII listado 
na B3
o Kinea Renda se torna um 
veículo elegível ao investimento 
de investidores institucionais, 
com visão de longo prazo, 
graças ao seu tamanho, 
diversificação e liquidez no 
mercado secundário, gerando 
sustentação no preço das cotas 
no mercado;

Fundo com mais de 
10 anos de existência
já tendo passado por crises 
severas sem apresentar 
impactos relevantes em sua 
performance ou na 
distribuição de dividendos;

Potencial 
oportunidade de 
compra de cotas
em condições mais vantajosas 
pois o Fundo em muitos 
momentos apresenta ágio no 
mercado secundário;

Gestão do Fundo 
tocada por uma equipe robusta 
com longa experiência no 
mercado imobiliário.
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Características da Oferta

KINEA RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Destinação dos 
Recursos:

Os recursos líquidos provenientes da 7ª Emissão serão aplicados pelo Fundo de acordo com a política de investimento estabelecida no 
Regulamento, que, na análise do Gestor possam oferecer um fluxo de caixa resiliente para o Fundo e consequentemente contribuir 
positivamente com o fluxo de rendimentos para os Cotistas, com investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente, 
auferir receitas por meio de locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície dos imóveis integrantes do seu patrimônio 
imobiliário.

Política de 
Investimento:

Fundo de Investimento Imobiliário genérico, destinado à aplicação em empreendimentos imobiliários, mediante aquisição de imóveis
comerciais e centros de distribuição, preferencialmente prontos, para posterior alienação, locação ou arrendamento com possibilidade de 
alienação.

Benefício 
Fiscal:

Renda mensal isenta de imposto de renda para pessoas físicas, se atendidos os requisitos da legislação em vigor.

Público 
Alvo:

O Fundo tem como público alvo pessoas físicas, jurídicas e fundos de investimento, brasileiras ou estrangeiras, que busquem retorno no 
longo prazo, compatível com a Política de Investimento do Fundo e que aceitem os riscos inerentes a tal investimento.

Liquidez:
Fundo fechado com prazo de duração indeterminado. Somente há possibilidade de compra e venda de cotas no mercado secundário 
administrado pela B3 sendo que o cotista poderá enfrentar dificuldades na negociação das Cotas por conta da liquidez.
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Características da Oferta
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Volume Total da Oferta: R$ 575.110.291,58 (quinhentos e setenta e cinco milhões, cento e dez mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), sem
considerar as Cotas do Lote Adicional.

Valor da Cota*: R$ 156,34 (Cento e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos), na Data de Emissão

Quantidade de Cotas: Até 3.678.587 Cotas, todas escriturais e nominativas.

Cotas Adicionais: Até 20%, ou seja, até 735.717 Cotas, nos termos do artigo 14, §2º, da Instrução CVM nº 400/03.

Regime de Colocação: Melhores esforços.

Volume Mínimo da Oferta: Será admitida a distribuição parcial, desde que seja atingido o montante de R$ 15.634.000,00 (qiunze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil
reais), na Data de Emissão, representado por 100.000 Cotas.

Volume Mínimo de 
Investimento*: 

R$ 15.634,00 (quinze mil, seiscentos e trinta e quatro reais reais), na Data de Emissão, correspondente a 100 Cotas.

Volume Máximo de 
Investimento: 

R$ 200.115.200,00 (duzentos milhões, cento e quinze mil e duzentos reais), na Data de Emissão, correspondente a 1.280.000 Cotas.

Distribuição e Negociação: As Cotas da Oferta serão (i) distribuídas no mercado primário no Sistema de Distribuição de Ativos, administrado pela B3; e (ii) negociadas no
mercado de bolsa administrado pela B3.

Procedimento para Subscrição e 
Integralização:

As Cotas serão integralizadas pelo Valor da Cota atualizado conforme variação do resultado operacional do Fundo, calculado pela somatória das
provisões de receitas dos ativos e receita financeira, deduzidas as provisões de despesas do Fundo, desde a Data de Emissão, até a data da efetiva
integralização, acrescido do Custo Unitário de Distribuição.

Taxa de Distribuição: O custo total de 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento) do Valor da Cota Atualizado por Cota subscrita, correspondente, na Data de
Emissão, a R$ 2,03 (dois reais e três centavos) por Cota.

* Estes valores não incluem o Custo Unitário de Distribuição. O Custo Unitário de Distribuição será de 1,30% sobre o Valor  da Cota Atualizado e  será pago pelo 
investidor e utilizado para arcar com os custos relativos à Oferta.  Para mais informações, consultar a página 15 do Prospecto.

30

Conforme página 1 do Prospecto 



Não Corporativo

MATERIAL PUBLICITÁRIO

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

SEÇÃO FATORES DE RISCO CONSTANTE NAS PÁGINAS 89 A 101 DO PROSPECTO

Características da Oferta

KINEA RENDA IMOBILIÁRIA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Coordenador Líder: Itaú Unibanco S.A.

Coordenador Contratado: Itaú Corretora de Valores S.A.

Inadequação da Oferta:

O INVESTIMENTO EM COTAS DO FUNDO NÃO É ADEQUADO A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ, TENDO EM VISTA QUE OS 
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ENCONTRAM POUCA LIQUIDEZ NO MERCADO BRASILEIRO, A DESPEITO DA POSSIBILIDADE DE 
TEREM SUAS COTAS NEGOCIADAS EM BOLSA DE VALORES OU MERCADO DE BALCÃO ORGANIZADO. ALÉM DISSO, OS FUNDOS DE 
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TÊM A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, OU SEJA, NÃO ADMITEM A POSSIBILIDADE DE RESGATE DE SUAS 
COTAS. DESSA FORMA, OS SEUS COTISTAS PODEM TER DIFICULDADES EM ALIENAR SUAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO. 

Gestor do Fundo Kinea Investimentos Ltda.

Administrador Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

Banco Custodiante Itaú Unibanco S.A.

Escriturador de Cotas Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditor Independente PricewaterhouseCoopers

Assessor Legal Tauil Chequer Mayer Brown
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Conforme página 42 do Prospecto 

Cronograma Estimativo da 7ª Emissão

(*) Valores arredondados e estimados, considerando o Volume Total da Oferta de R$ R$ 994.773.000,00. Os custos da distribuição primária das Cotas da 7ª Emissão serão pagos pelo Fundo com os recursos decorrentes do pagamento pelos Investidores do Custo Unitário de Distribuição das Cotas, quando da 
subscrição e integralização de Cotas da 7ª Emissão.  (**) As outras despesas incluem, entre outras despesas, a elaboração dos documentos da Oferta, passagens aéreas e demais despesas vinculadas ao procedimento de registro da Oferta. Os eventuais recursos remanescentes, caso existentes, após o pagamento de 
todos os gastos da distribuição primária das Cotas da 5ª Emissão, serão revertidos em benefício do Fundo. (***) O Custo Unitário de Distribuição da 7ª Emissão será somado ao Valor da Cota, e não dele subtraído. Os atuais cotistas do Fundo e o Fundo não arcarão pelo pagamento do Custo Unitário de Distribuição. 
O Custo Unitário de Distribuição será pago pelos subscritores das Cotas objeto desta Oferta, o qual será adicionado ao Valor da Cota Atualizado, a ser pago na data da integralização das Cotas. (****) Na hipótese de colocação do Volume Mínimo da Oferta ou de colocação parcial das Cotas da 7ª Emissão, os recursos 
obtidos com o pagamento, pelos Investidores que vierem a adquirir Cotas da 7ª Emissão, do Custo Unitário de Distribuição, serão direcionados prioritariamente para o pagamento das despesas fixas vinculadas à Oferta, sendo que os recursos remanescentes serão destinados ao pagamento dos demais prestadores de 
serviço contratados para a consecução da Oferta, podendo as instituições participantes da Oferta terem de arcar com as despesas que tenham incorrido para fazer frente ao custo total da Oferta. Em nenhuma hipótese as despesas vinculadas à distribuição das Cotas da 7ª Emissão serão arcadas pelo Fundo.

Ordem dos Eventos Evento Data Prevista

1 Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM 22/10/2020

2 Concessão do Registro da Oferta pela CVM 09/11/2020

3 Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto 10/11/2020

4 Início do Roadshow 10/11/2020

5 Período previsto para a Primeira Liquidação e para a Última Liquidação  17/11/2020 até 12/05/2021

6 Divulgação do Anúncio de Encerramento
14/05/2021
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Conforme página 35 do Prospecto 

Custos de Distribuição

Custo Total da Oferta (R$) (%) em Relação ao Valor Total da Oferta Custo Unitário por Cota da 7ª Emissão (R$)

- Custo de Distribuição*

- Comissão de Coordenação  e Distribuição R$ 5.747.999,34 1% R$ 1,56

- Advogados R$ 90.000,00 0,015% R$ 0,02

- Taxa de Registro da Oferta na CVM R$ 317.314,36 0,055% R$ 0,05

- Taxa de Registro da Oferta na ANBIMA R$ 6.816,00 0,001% R$ 0,08

- Taxa de Distribuição na B3 R$ 334.317,41 0,058% R$ 0,09

- Anúncio de Início e Encerramento - 0,00% -

Custos de registro em cartório de RTD - 0,00% -

Outras Despesas** R$ 976.552,03 0,171% R$ 0,23

Total**** R$ 7.474.999,14 1,30% R$ 12,03***

(*) Valores arredondados e estimados, considerando o Volume Total da Oferta de R$ R$ 575.110.291,58. Os custos da distribuição primária das Cotas da 7ª Emissão serão pagos pelo Fundo com os recursos decorrentes do pagamento pelos Investidores do Custo Unitário de Distribuição das Cotas, quando da 
subscrição e integralização de Cotas da 7ª Emissão.  (**) As outras despesas incluem, entre outras despesas, a elaboração dos documentos da Oferta, passagens aéreas e demais despesas vinculadas ao procedimento de registro da Oferta. Os eventuais recursos remanescentes, caso existentes, após o pagamento de 
todos os gastos da distribuição primária das Cotas da 5ª Emissão, serão revertidos em benefício do Fundo. (***) O Custo Unitário de Distribuição da 7ª Emissão será somado ao Valor da Cota, e não dele subtraído. Os atuais cotistas do Fundo e o Fundo não arcarão pelo pagamento do Custo Unitário de Distribuição. 
O Custo Unitário de Distribuição será pago pelos subscritores das Cotas objeto desta Oferta, o qual será adicionado ao Valor da Cota Atualizado, a ser pago na data da integralização das Cotas. (****) Na hipótese de colocação do Volume Mínimo da Oferta ou de colocação parcial das Cotas da 7ª Emissão, os recursos 
obtidos com o pagamento, pelos Investidores que vierem a adquirir Cotas da 7ª Emissão, do Custo Unitário de Distribuição, serão direcionados prioritariamente para o pagamento das despesas fixas vinculadas à Oferta, sendo que os recursos remanescentes serão destinados ao pagamento dos demais prestadores de 
serviço contratados para a consecução da Oferta, podendo as instituições participantes da Oferta terem de arcar com as despesas que tenham incorrido para fazer frente ao custo total da Oferta. Em nenhuma hipótese as despesas vinculadas à distribuição das Cotas da 7ª Emissão serão arcadas pelo Fundo.
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Conforme página 119 do Prospecto 

Proposta para redução da taxa de administração

Montante captado pelo Fundo nas próximas 

emissões (incluindo a presente emissão), 

contatos a partir da presente data:

Taxa de Administração 

Reduzida

R$ 100.000.000,00 1,23%

R$ 200.000.000,00 1,21%

R$ 300.000.000,00 1,19%

R$ 400.000.000,00 1,17%

R$ 500.000.000,00 1,15%

R$ 600.000.000,00 1,13%

R$ 700.000.000,00 1,11%

R$ 800.000.000,00 1,09%

A partir de R$ 900.000.000,00 1,08%

35

O Administrador reduzirá a Taxa de Administração em função do volume captado nas próximas emissões de cotas do Fundo (incluindo a presente emissão), a qual passará a ter os 
seguintes percentuais a depender do volume captado nas novas emissões de cotas do Fundo:
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Risco de Oscilação do Valor das Cotas por Marcação a Mercado

As cotas dos Fundos Investidos e os ativos financeiros do Fundo devem ser “marcados a mercado”, ou seja, seus valores serão atualizados diariamente e contabilizados pelo preço de negociação no 

mercado, ou pela melhor estimativa do valor que se obteria nessa negociação; como consequência, o valor da cota do Fundo poderá sofrer oscilações frequentes e significativas, inclusive no decorrer do dia.

Riscos de Mercado 

Existe a possibilidade de ocorrerem flutuações de mercado, nacionais e internacionais, que afetam preços, taxas de juros, ágios, deságios e volatilidades dos ativos do Fundo, entre outros fatores, com 

consequentes oscilações do valor das cotas do Fundo, podendo resultar em ganhos ou perdas para os Cotistas.

Risco Sistêmico 

O preço dos imóveis e dos ativos financeiros relacionados a imóveis sofrem variações em função do comportamento da economia, sendo afetado 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 imóveis, dos aluguéis e dos valores recebidos em decorrência de arrendamento, 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 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, 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. Adicionalmente, determinados ativos do Fundo podem passar por períodos de dificuldade de execução de ordens 

de compra e venda, ocasionados por baixas ou inexistentes demanda e negociabilidade. 

Nestas condições, o Administrador poderá enfrentar dificuldade de liquidar ou negociar tais ativos pelo preço e no momento desejados e, consequentemente, o Fundo poderá enfrentar problemas de liquidez. 

Adicionalmente, a variação negativa dos ativos financeiros 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 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. Ainda, na hipótese de os Cotistas virem a receber ativos integrantes da carteira, há o risco de receberem fração ideal de ativos imobiliários, que será 

entregue após a constituição de condomínio sobre tais ativos. Em ambas as situações, os Cotistas poderão encontrar dificuldades para vender os ativos recebidos quando da liquidação do Fundo.
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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 que sejam utilizados derivativos para proteção da carteira contra determinados riscos, não é possível evitar totalmente perdas para os Cotistas se ocorrerem os riscos que se pretendia 

proteger.

Riscos de Crédito 

Enquanto vigorarem contratos de locação ou arrendamento dos imóveis que compõem a carteira do Fundo, este estará exposto aos riscos de crédito dos locatários. Encerrado cada contrato de locação ou 

arrendamento, a performance dos investimentos do Fundo estará sujeita aos riscos inerentes à demanda por locação dos imóveis. O Administrador não é responsável pela solvência dos locatários e 

arrendatários dos imóveis, bem como por eventuais variações na performance do Fundo decorrentes dos riscos de crédito acima apontados. 

Adicionalmente, os ativos financeiros do Fundo estão sujeitos ao risco de crédito de seus emissores e contrapartes, isto é, existe possibilidade de atraso e não recebimento dos juros e do principal desses 

ativos e modalidades operacionais. 

Caso ocorram esses eventos, o Fundo poderá (i) ter reduzida a sua rentabilidade, (ii) eventualmente, sofrer perdas financeiras até o limite das operações contratadas e não liquidadas e (iii) ter de provisionar 

valorização ou desvalorização de ativos.

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.

Riscos Relativos à Rentabilidade e aos Ativos do Fundo 

O investimento nas cotas pode ser comparado a aplicação em valores mobiliários de renda variável, pois a rentabilidade das cotas depende da valorização imobiliária e do resultado da administração dos 

bens que compõem o patrimônio do Fundo, bem como da remuneração obtida por meio da comercialização e do aluguel de imóveis. 

A desvalorização ou desapropriação de imóveis adquiridos pelo Fundo, a queda da receita proveniente de aluguéis, entre outros fatores associados aos ativos do Fundo poderão impactar negativamente a 

rentabilidade das Cotas. 

Além disso, o Fundo está exposto aos riscos inerentes à locação ou arrendamento dos imóveis, de forma que não há garantia de que todas as unidades dos imóveis a serem adquiridos, preferencialmente 

imóveis comerciais e centros de distribuição, estarão sempre alugados ou arrendados. 
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Risco Tributário

A Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, conforme alterada, 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 ligadas, 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).

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 desde que observados os 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, de 19 de janeiro de 1999, conforme alterada, 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, de 21 de dezembro de 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 seja titular de menos de 10% (dez por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo e tais Cotas lhe derem o direito ao recebimento de rendimento igual ou inferior a 10% (dez por 

cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo; 

(ii) o Fundo conte com no mínimo 50 (cinquenta) Cotistas; e 

(iii) as Cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado. 

Dessa forma, se alguns desses requisitos não forem atendidos, os Cotistas estarão sujeitos à tributação a eles aplicável quando da distribuição de rendimentos pelo Fundo, 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 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.
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Riscos Relativos à Aquisição de Imóveis 

No período compreendido entre a aquisição do bem imóvel e seu registro em nome do Fundo, existe risco de esse bem ser onerado para satisfação de dívidas dos antigos proprietários em eventual execução 

proposta, o que dificultaria a transmissão da propriedade do imóvel ao Fundo.

Risco de Despesas Extraordinárias 

O Fundo, como proprietário dos imóveis, está sujeito ao pagamento de despesas extraordinárias com pintura, reformas, decoração, conservação, instalação de equipamentos de segurança, indenizações 

trabalhistas, além de despesas decorrentes da cobrança de aluguéis em atraso e ações de despejo, renovatória, revisional etc. O pagamento de tais despesas pode ensejar redução na rentabilidade das 

cotas.

Risco de Sinistro 

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 dos ativos.

Riscos referentes aos impactos causados por surtos, epidemias, pandemias e/ou endemias de doenças

O surto, epidemia, pandemia e/ou endemia de doenças no geral, inclusive aquelas passíveis de transmissão por humanos, no Brasil ou nas demais partes do mundo, pode levar a uma maior volatilidade no 

mercado de capitais interno e/ou global, conforme o caso, e resultar em pressão negativa sobre a economia brasileira. Adicionalmente, o surto, epidemia e/ou endemia de tais doenças no Brasil, poderá afetar 

diretamente o mercado imobiliário, o mercado de fundo de investimento, o Fundo e o resultado de suas operações, incluindo em relação aos Ativos Alvo. Surtos, epidemias, pandemias ou endemias ou 

potenciais surtos, epidemias, pandemias ou endemias de doenças, como o Coronavírus (COVID-19), o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome Respiratória no Oriente Médio ou 

MERS e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, pode ter um impacto adverso nas operações do mercado imobiliário, incluindo em relação aos Ativos Alvo. Qualquer surto, epidemia, pandemia e/ou 

endemia de uma doença que afete o comportamento das pessoas pode ter um impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na economia brasileira e no mercado 

imobiliário. Surtos, epidemias, pandemias e/ou endemias de doenças também podem resultar em políticas de quarentena da população ou em medidas mais rígidas de lockdown da população, o que pode vir 

a prejudicar as operações, receitas e desempenho do Fundo e dos imóveis que vierem a compor seu portfólio, bem como afetaria a valorização das Cotas do Fundo e de seus rendimentos.

Propriedade das Cotas 

Apesar de a carteira do Fundo ser composta predominantemente por imóveis, a propriedade das cotas não confere aos Cotistas propriedade direta sobre os imóveis, ou seja, o Cotista não poderá exercer 

qualquer direito real sobre os imóveis e empreendimentos integrantes do patrimônio do Fundo. 

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.

Inexistência de Ativo Imobiliário Específico 

O Fundo, quando da realização das emissões de cotas, poderá deter certas opções de compra de ativos. No entanto, independentemente da existência destas eventuais opções, que podem não se 

concretizar, o Fundo não possui um ativo imobiliário ou empreendimento específico, sendo, portanto, de política de investimento genérica. Assim, haverá necessidade de seleção de ativos imobiliários para a 

realização do investimento dos recursos do Fundo. Dessa forma, o Gestor poderá não encontrar imóveis atrativos dentro do perfil a que se propõe.
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Risco de Concentração da Carteira do Fundo 

O Fundo destinará os recursos captados em sua 7ª Emissão de Cotas para a aquisição dos imóveis que integrarão o patrimônio do Fundo, de acordo com a sua Política de Investimento, observando-se, 

ainda, que poderão ser realizadas novas emissões, tantas quantas sejam necessárias, visando a permitir que o Fundo possa adquirir outros imóveis. Independentemente da possibilidade de aquisição de 

diversos imóveis pelo Fundo, inicialmente, o Fundo irá adquirir um número limitado de imóveis, o que poderá gerar uma concentração da carteira do Fundo.

Risco da Administração dos Imóveis por Terceiros

Considerando que o objetivo do Fundo consiste na exploração, por locação ou arrendamento e/ou comercialização de imóveis e, que a administração de tais empreendimentos poderá ser realizada por 

empresas especializadas, sem interferência direta do Administrador ou do Gestor, tal fato pode representar um fator de limitação ao fundo para implementar as políticas de administração dos Imóveis que 

considere adequadas.

Risco de Rescisão de Contratos de Locação e Revisão do Valor do Aluguel 

Apesar de os termos e condições dos contratos de locação, eventualmente celebrados pelo Fundo, serem objeto de livre acordo entre o Fundo e os respectivos locatários, nada impede eventual tentativa dos 

locatários de questionar juridicamente a validade de tais cláusulas e termos, questionando, dentre outros, os seguintes aspectos: 

(i) rescisão do contrato de locação pelos locatários previamente à expiração do prazo contratual, com devolução do imóvel objeto do contrato. Embora possa constar previsão no referido contrato do dever do 

locatário de pagar a indenização por rescisão antecipada imotivada, estes poderão questionar o montante da indenização, não obstante o fato de tal montante ter sido estipulado com base na avença 

comercial; e 

(ii) revisão do valor do aluguel, alegando que o valor do aluguel não foi estabelecido em função de condições de mercado de locação e, por conseguinte, não estar sujeito às condições previstas na Lei nº 

8.245/91, para fins de revisão judicial do valor do aluguel. Em ambos os casos, eventual decisão judicial que não reconheça a legalidade da vontade das partes ao estabelecer os termos e condições do 

contrato de locação em função das condições comerciais específicas, aplicando a Lei nº 8.245/91 a despeito das características e natureza do contrato, poderá afetar negativamente o valor das cotas do 

Fundo.

Riscos Socioambientais 

Os ativos 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 

imobiliários. 

Risco de Desapropriação 

Há possibilidade de ocorrência de desapropriação, parcial ou total, do(s) imóvel(is) de propriedade do Fundo, por decisão unilateral do Poder Público, a fim de atender finalidades de utilidade e interesse 

público. 
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Risco de Chamadas Adicionais de Capital 

Uma vez consumida a reserva de despesas extraordinárias, poderá haver necessidade de novos aportes de capital, seja em decorrência de deliberação em assembleia ou na hipótese de patrimônio líquido 

negativo do Fundo. Nestas hipóteses, existe o risco de o Fundo ser liquidado antecipadamente mediante realização de aportes adicionais de capital pelos Cotistas, que poderão não ter o retorno do 

investimento realizado.

Valor dos Imóveis da Carteira do Fundo não Necessariamente estão Apreçados a Valor de Mercado

Os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo são avaliados a preço de mercado, conforme o manual de marcação a mercado do custodiante. Todavia, os imóveis são avaliados pelo custo 

de aquisição e deduzido da depreciação acumulada, calculada consistentemente à taxa compatível com a vida remanescente útil dos respectivos bens, a partir do mês subsequente ao da aquisição. 

Além disso, o administrador e o gestor podem ajustar a avaliação dos ativos componentes da carteira do Fundo sempre que houver indicação de perdas prováveis na realização do seu valor. Neste sentido, 

independentemente da divulgação do valor de mercado dos imóveis constantes no relatório do Administrador e nas notas explicativas das demonstrações financeiras, não necessariamente o valor dos imóveis 

integrantes da carteira do Fundo estarão apreçados a valor de mercado.

Cobrança dos Ativos, Possibilidade de Aporte Adicional pelos Cotistas e Possibilidade de Perda do Capital Investido

Os custos incorridos com os procedimentos necessários à cobrança dos ativos integrantes da carteira do 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, os Cotistas poderão ser solicitados a aportar recursos ao 

Fundo, para assegurar a adoção e manutenção das medidas cabíveis para a salvaguarda de seus interesses. Nenhuma medida judicial ou extrajudicial será iniciada ou mantida pelo Administrador antes do 

recebimento integral do aporte acima referido e da assunção pelos Cotistas do compromisso de prover os recursos necessários ao pagamento da verba de sucumbência a que o Fundo venha a ser 

eventualmente condenado. O Administrador, o Gestor, o Escriturador, o Custodiante e/ou qualquer de suas afiliadas não são responsáveis, em conjunto ou isoladamente, pela adoção ou manutenção dos 

referidos procedimentos e por eventuais danos ou prejuízos, de qualquer natureza, sofridos pelo Fundo e pelos Cotistas em decorrência da não propositura (ou prosseguimento) de medidas judiciais ou 

extrajudiciais necessárias à salvaguarda de seus direitos, garantias e prerrogativas, caso os Cotistas deixem de aportar os recursos necessários para tanto, nos termos do Regulamento. Consequentemente, 

conforme descrito no fator de risco denominado “Risco de Liquidez e de Descontinuidade do Investimento”, 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 ocorrer 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

Determinadas matérias que são objeto de assembleia geral 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 na instalação (quando aplicável) e na votação de 

tais assembleias. A impossibilidade de deliberação de determinadas matérias podem ensejar, dentre outros prejuízos, a liquidação antecipada do fundo.
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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 

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 stress poderá haver perdas por parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual.

Risco de Conflito de Interesses

O Regulamento prevê a contratação de empresas do mesmo grupo do Administrador para a prestação de serviços de consultoria especializada e para a distribuição das cotas do Fundo. A Política de 

Investimentos do Fundo estabelece que poderão ser adquiridos pelo Fundo, ativos cuja estruturação, distribuição, emissão e/ou administração/gestão, conforme aplicável, tenha sido realizada pelo 

Administrador, pelo Gestor, por quaisquer dos Cotistas, por outras empresas a estes ligadas ou por qualquer outro terceiro que possa vir a ter interesse na operação. Ocorre que o Gestor, instituição ligada ao 

Administrador, é a instituição responsável pela seleção dos ativos que serão adquiridos pelo Fundo e que tal situação pode vir a ensejar uma situação de conflito de interesses.

Risco Relativo à Concentração e Pulverização

Poderá ocorrer situação em que um único Cotista venha a integralizar parcela substancial da emissão ou mesmo a totalidade das cotas do Fundo, passando tal Cotista a deter uma posição expressivamente 

concentrada, fragilizando, assim, a posição dos eventuais Cotistas minoritários.

Nesta hipótese, há possibilidade de que deliberações sejam tomadas pelo Cotista majoritário em função de seus interesses exclusivos em detrimento do Fundo e/ou dos Cotistas minoritários.

Não Existência de Garantia de Eliminação de Riscos

A realização de investimentos no Fundo expõe o investidor aos riscos a que o Fundo está sujeito, os quais poderão acarretar perdas para os Cotistas. Tais riscos podem advir da simples consecução do 

objeto do Fundo, assim como de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos Ativos, mudanças impostas a esses Ativos, alteração na política 

econômica, decisões judiciais etc. Embora o Administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos das aplicações do Fundo, não há qualquer garantia de completa eliminação da possibilidade de 

perdas para o Fundo e para os Cotistas. Em condições adversas de mercado, esse sistema de gerenciamento de riscos poderá ter sua eficiência reduzida.

Riscos de o Fundo vir a ter Patrimônio Líquido Negativo e de os Cotistas terem que Efetuar Aportes de Capital

Durante a vigência do fundo, existe o risco de o fundo vir a ter patrimônio líquido negativo 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 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.

Risco da Possibilidade de Devolução do Custo Unitário de Distribuição da Cota sem Qualquer Remuneração/Acréscimo

Caso a Oferta seja suspensa, modificada ou cancelada, serão devolvidos ao Investidor (i) os recursos financeiros aplicados, acrescidos dos eventuais rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do 

Fundo utilizando apenas os recursos captados no âmbito da Oferta, nas proporções das Cotas da 7ª Emissão integralizadas, deduzidos dos rendimentos eventualmente distribuídos, dos tributos incidentes e 

das demais despesas e encargos do Fundo, conforme aplicável, e (ii) o Custo Unitário de Distribuição da Cota objeto de cancelamento, sem qualquer remuneração/acréscimo.

De modo que, sobre o Custo Unitário de Distribuição da Cota não incidirá qualquer remuneração ou acréscimo, podendo implicar em perdas financeiras para o Investidor.
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Risco Relacionado à não Colocação do Volume Mínimo da Oferta

A Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial das Cotas, desde que haja a colocação do Volume Mínimo da Oferta. Uma vez atingido o Volume Mínimo da Oferta, o Administrador, de 

comum acordo com o Coordenador Líder, poderá decidir por reduzir o Valor Total da Oferta até um montante equivalente ao Volume Mínimo da Oferta.

No entanto, caso o Volume Mínimo da Oferta não seja atingido, a Oferta será cancelada, hipótese na qual os valores já integralizados serão devolvidos aos Investidores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis a 

contar da data do cancelamento, (i) os recursos financeiros aplicados, acrescidos dos eventuais rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo utilizando apenas os recursos captados no âmbito 

da Oferta, nas proporções das Cotas da 7ª Emissão integralizadas, deduzidos dos rendimentos eventualmente distribuídos, dos tributos incidentes e das demais despesas e encargos do Fundo, conforme 

aplicável, e (ii) o Custo Unitário de Distribuição da Cota objeto de cancelamento, sem qualquer remuneração/acréscimo. A devolução dos valores já integralizados poderá gerar perdas aos Investidores.

Risco Regulatório

Os fundos de Investimento Imobiliário são regidos, entre outros normativos, pela Lei nº 8.668/93 e pela Instrução CVM nº 472/08, sendo que eventual interferência de órgãos reguladores no mercado, 

mudanças na legislação e regulamentação aplicáveis aos fundos de investimento imobiliário, decretação de moratória, fechamento parcial ou total dos mercados, alteração nas políticas monetárias e 

cambiais, dentre outros eventos, podem impactar as condições de funcionamento do Fundo, bem como no seu respectivo desempenho.

Risco Operacional 

Considerando que o objetivo do Fundo consiste na exploração, por locação ou arrendamento e/ou comercialização de imóveis e, que a administração de tais empreendimentos poderá ser realizada por 

empresas especializadas, sem interferência direta do Administrador ou do Gestor, tal fato pode representar um fator de limitação ao Fundo para implementar as políticas de administração dos imóveis que 

considere adequadas. 

Risco de Governança

Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas (a) o Administrador ou o Gestor; (b) os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Gestor; (c) empresas ligadas ao Administrador ou ao 

Gestor, seus sócios, diretores e funcionários; e (d) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários, exceto se as pessoas mencionadas nas letras “a” a “d” forem os únicos cotistas 

do Fundo ou mediante aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas na própria assembleia ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia em que se dará a permissão 

de voto. Tal restrição de voto pode trazer prejuízos às pessoas listadas nas letras “a” a “d”, caso estas decidam adquirir Cotas do Fundo. Adicionalmente, determinadas matérias que são objeto de Assembleia 

Geral de Cotistas somente serão deliberadas quando aprovadas por maioria qualificada dos Cotistas. Tendo em vista que fundos 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 na instalação (quando aplicável) e na votação de tais assembleias. A impossibilidade de 

deliberação de determinadas matérias podem ensejar, dentre outros prejuízos, a liquidação antecipada do Fundo.

Risco de Vacância

Tendo em vista que o fundo tem como objetivo preponderante a exploração comercial dos imóveis, a rentabilidade do fundo poderá sofrer oscilação em caso de vacância de qualquer de seus espaços 

locáveis, pelo período que perdurar a vacância.

O Estudo de Viabilidade foi Elaborado pelo Gestor

O Estudo de Viabilidade, anexo ao presente Prospecto, foi elaborado pelo Gestor, conforme expressamente autorizado pelo Regulamento no item 4.1.4. Nesse sentido, o investidor deverá ter cautela na 

análise das informações apresentadas na medida em que o Estudo de Viabilidade foi elaborado por pessoa responsável pela gestão da Carteira do Fundo e não por um terceiro independente. 
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Risco Decorrente da Não Obrigatoriedade de Revisões e/ou Atualizações de Projeções.

O Fundo, o Administrador, o Gestor e os Coordenadores não possuem qualquer obrigação de revisar e/ou atualizar quaisquer projeções constantes deste Prospecto e/ou de qualquer material de divulgação 

do Fundo e/ou da Oferta, incluindo, o Estudo de Viabilidade, incluindo sem limitação, quaisquer revisões que reflitam alterações nas condições econômicas ou outras circunstâncias posteriores à data deste 

Prospecto e/ou do referido material de divulgação e do Estudo de Viabilidade, conforme o caso, mesmo que as premissas nas quais tais projeções se baseiem estejam incorretas.

Risco relacionado a possibilidade de não cumprimento do prazo de devolução do valor subscrito pelo Investidor na hipótese de revogação à aceitação da Oferta

Tendo em vista que o Administrador ou o Gestor poderão utilizar, antes do encerramento da Oferta, os recursos já disponíveis em caixa captados na 7ª Emissão das Cotas para Aquisição de Ativos 

Imobiliários durante o Prazo de Distribuição, é possível que o prazo para devolução do valor subscrito pelo Investidor de até 5 (cinco) dias úteis contados da data da revogação da aceitação à Oferta não seja 

cumprido.
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CVM
Website: http://www.cvm.gov.br 
Para acessar o Prospecto, neste website acessar "Informações de Regulados 
– Ofertas Públicas", clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em 
“Ofertas Registradas ou Dispensadas”, selecionar “2017 - Entrar”, acessar 
“Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em “Kinea Renda Imobiliária Fundo de 
Investimento Imobiliário - FII”, e, então, localizar o Prospecto.

B3
Website: http://www.b3.com.br 
Para acessar o Prospecto, neste site acessar a aba “Serviços”, clicar em 
“confira a relação completa dos serviços na Bolsa”, selecionar “saiba mais”, 
clicar em “mais serviços”, selecionar “ofertas públicas”, clicar em “ofertas em 
andamento”, selecionar “Fundos”, clicar em “Kinea Renda Imobiliária Fundo 
de Investimento Imobiliário - FII” e, então, localizar o Prospecto.

Este material foi elaborado pela Kinea Investimentos Ltda. (Kinea), empresa do Grupo Itaú Unibanco. A Kinea não comercializa nem
distribui quotas de fundos de investimentos, valores imobiliários ou quaisquer outros ativos. O Prospecto está à disposição dos
potenciais investidores nas páginas da rede mundial de computadores, nos seguintes endereços:

ADMINISTRADOR 
Website: http://www.intrag.com.br 
Para acessar o Prospecto, neste site acessar “Fundos de Investimento”, 
na sequência clicar em “Fundos Estruturados”, e em seguida clicar em 
“Prospecto” e, então, localizar o Prospecto.

COORDENADOR LÍDER
Website: www.itaucorretora.com.br 
Para acessar o Prospecto, neste site acessar "Ofertas Públicas" e, 
então, localizar o Prospecto em "Ofertas em andamento".

COORDENADOR CONTRATADO
Website: http://www.itaucorretora.com.br 
Para acessar o Prospecto, neste site, abaixo, acessar “Ofertas Públicas” 
e, então, localizar o Prospecto em “Ofertas Públicas em andamento”.
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Este material é fornecido exclusivamente a título informativo e não constitui nem deve 
ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, 
instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios 
específica, qualquer que seja a jurisdição. Algumas das informações aqui contidas 
foram obtidas com base em dados de mercado e de fontes públicas consideradas 
confiáveis. O Grupo Itaú Unibanco e a Kinea não declaram ou garantem, de forma 
expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações e se 
eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que 
venham a decorrer da utilização desse material e de seu conteúdo. As opiniões, 
estimativas e projeções expressas neste material refletem o atual julgamento do 
responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a 
alterações sem aviso prévio.

Esse material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo 
ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da 
Kinea. 

Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas 
características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento baseada nas 
informações contidas nesta apresentação. A rentabilidade de instrumentos financeiros 
pode apresentar variações, e seu preço ou valor pode, direta ou indiretamente, 
aumentar ou diminuir. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos 
de resultados futuros, e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou 
implícita, é feita nesta apresentação em relação a desempenhos futuros. 

O Grupo Itaú e a Kinea se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer 
prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa apresentação 
ou de seu conteúdo. 

AS APLICAÇÕES REALIZADAS NO FUNDO NÃO TÊM 
GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, 
DO COORDENADOR LÍDER, DO COORDENADOR CONTRATADO 
OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, 
POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS 
INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A 
QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO SOBRE 
AS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos 
com o Administrador, o Gestor e a CVM. Dúvidas, reclamações e sugestões fale com o 
seu Distribuidor. Se necessário, entre em contato com o Administrador (11) 5029-1456, 
dias úteis, das 9 às 18h, ou utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h. Se 
desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à 
Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 
67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos, todos os dias, 24h, 0800 722 1722.
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Contato

IVAN SIMÃO

ivan.simão@kinea.com.br

(11) 3073 8747


